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ΟΑΒΟΙΒ ΒΕΙΒΙΟΙΌΒ τηυκινοῦϑ ͵ 

τα ἡ ΟΣ σεν εσον ᾿ΠΡΟΝ ὑπεσο ἃ᾿ 

ΟΣ Ρ Ὑ. 6.) 

ΣΝ ΑΝ ἢ ΝΕ 

5...Α. ἅτ Σ, ἘΣ Μ 

Ἵ ἀπάθμν ἀϊατασγηστα δχαρίθνὶ ἀθϑι δυϊαχσα, 

4ο να ποιηθηϑϑιτηθ ἀριζαθασ, τῦ ΘἸΙΠΘΙ50 

ΟΧ τοιπρουττη ΘΏΡΒΕ118. ΘΠΙΤΠΟ 84 νεϑβῖσα 

δίάδτα δϑνοϊαγθίη, αἴηαθ νὸβ ῬΌΡΠ1οα. 56]ὰ- 

ταὰάο Ρδβοῖαϑ Ἰονδύθχα τθτη. ΝΘϑο1Ὸ δὨϊ τὰ 



απο πιαῖὰ8 ΝΜ} ΠἸβαΥ ΠῚ Οὐ] οϊαηγουτα πη) οᾶ- 

Ῥίαχῃ, πάτα 81. τϑ]οῖα ΒΟ] πιάϊηθ νο5. 8]- 

Ἰοφῦαν θατηὶ ΔΗ Π1501165, ΠΟΥ πὶ Ὀ͵ΓΘΘβΙ- 

ἄϊο μαθ Ἰιϊΐθγαθ ᾿πη υτη15 δαϑιοηϊταηΐατ, οὖ 

Ὁ ποῖα ποιῃϊμσα δο 511 νἱπηαϊοαδηἴατγ. 

Αο ἴθ Ῥυπηῦση ΟΟΙΏΡΘΙ]Ο, 41 ΠΟῊ ἿῺ ἢΪ8 

χηοῃίίθχη, ᾿π|ρὶ5 ἀθϑου85, 5664 ἴῃ ῬΆΓΏΔ550, 

Ἡο]οοπθ, Ῥιμάο Ἐπαΐοτρε ἂο ῬοΙ γυμπῖα πιι- 

ἐὐϊοῖθυαβ 65 δἀποαϊαβ. 6 Θη1, 51 νἱνοσοῖ 

ΑὐἹϑῖορμβαιιθθ, 1ηϑιβΙΓΟΥ Δα]: Ττοἴασ., 51- 

οἱ οπλη68, (01 νίνίτηιιϑ εὖ ΒΑ ΘΥΘ ΟἸΡΙΠ1118, 

Δαχηϊγατητσ, ἴ6 οοἰοσοὺ 1116 ατιᾶτην]β τη ]ῖο- 

ΤΌΤΩ ἸΥΥ50Υ, ἴθ 81118 σα θγατοι ἸΔ αΊΡτι5, 

41 8:10 ΠΟΏΟΤΘ ΘΟΡ]ΙΘΟΙοπι 1ῃη ΠιΔ 15 δϑὺ 

Ῥτοβοαπιίαβ. (παᾶγο ἴ6 ἡτιηῸ ΤΙ ΟΘ 5111}- 

τηῖθ οαχῃ Οὐ ἰοῖδ ἀπο τι8 δ Πγ111} ῬΟΘ ΔΊ 

ΘΙορῚ, 4ασχῃ τηβρηδτῃ Ῥᾶγίθχῃ ΡΟΘΙ]048 ν]γ- 

ταϊ15 τὰ ἔα θαΪα πο] 15ϑίηηα απ ΟὈγαΐαχῃ ν]- 

ἄθασ τηΐμὶ οα αΙάθιῃ τοϑίαασαβθο Τὰ Ἰσι αν 

τπαιοα 15 οαχὰ 1115 ἀπ τιχην.γ15 ΘΧΟΟΪϑο νὶσ 1ἢ- 



σ6ῃ]ο, ΘΟΕ ΤῊΤ, πτ τηθα Οροτᾶ, (ᾶ:- 

τα]ασιπατιθ. οϑὲ, σοὶ υγ πγαχῃ ΟΟτηϊοὶ 1η- 

νοπίατη ἀἴσηιοθ ἃποΐοσΘ Θοσθρευὶῦ τοοοπα!ϊ- 

ἜἸΟΥΘΒ5 5468. 

γὸο5 απΐϑηῃ Οὐ Ἰοογση Ῥυϊοἶθ 65, 401 

1051 ἴῃ Ποὺ βὕπαϊο τΏ1Π1 ρυαθιν 158115 να, νῸ8 

ἴᾶτὰ 4 αδη 1} 6Χ νϑβίσιϑ [ΟΣ θ5 ἔτι οῦιι τ 

Ῥεγοθρὶ βουθηᾶ Γομΐ6 1 ΘΠ}. 86606 80 

τη] τατη ΤΘΟΟΓΟΟΥ͂ 11Π1π|8 ΤΟΙ ῬΟΥῚ5 ῬΤΌΒΡΟΥΓΙ- 

τηΐ, 4 ΘΙ ΟΓΘ να ϑὙ18 ΒΟΥ] ΟὨ]Ρ115 1ηἴοΥ-- 

ἔα. Ἐδηὶ ἴῃ ΤηΘΙΊΟΥΔΠῚ ΑΙ ἸΘΘΟΙΧΠ 66 

ΔΏΪΤΊ115 ΤΟ Ὁ, {π|Π| 65Ὸ ΤὨΙΓΊΛΤ 1 ΠΠΟΘΌΤΗ, 

ΓΤ οΥΘα 6, ΤΩΘ, ΤΘἤΟΙ 0 ΥΘΟΥΘΑΤΙ 5620. 

Ομ οῦτομα ᾿ὰ θη 1551Π16 50160 1π 68 ΟΟΡῚ- 

ταῦϊομθ Δοα ] βοογα δἴατιθ ᾿ν τα5 1η646 415- 

οοᾶδγθ, ἴῃ 418 ΤηΔ ΧΙ ΠΌΤ. ἸΠ ΘΗ 58 ΘΌΘΠτ- 

ΤΊ6τῸ νοΐ ᾿ποϊτατηθηΐαχῃ ἸαὈΟσ χη ναὶ πιο ]6- 

ΒΥ Ότη 50] αἰίατα. [18 Ἔσο ρϑηϊζαβ αἰθοϊαϑ 

60 πηᾶΐοτα οοῃ θη! οη6 ἴῃ ΠΟΟ ΟΡΘΙΘ 6ἰάθο- 

τανὶ, 4ο να μθιηθη 8 ΘΧΘΙΙΡ] ΤΆΤ νϑϑίτο- 



Τση ἀϊρπϊζαϊα δἴαθ βὀρίομάογα οοϊηπιο- 

νϑρᾶγ. 

Ὗοβ εὐρο, πηᾶρϊ ὈΥΪΌΤΩΥΙΥΙ, 8.551{15 [ὰ- 

ΟἾ165, ρύθοοσ. Ἐρο δηΐχῃ αυϊοααϊά πῃ μος. 

Βθμογθ Ῥσοΐθοῖ, ν θὶ8 σοηβθογαΐαπι νΌΪ]Ὲ1: 

νϑϑίσα δϑϑθηϑίοηθ ρῥ]ουϊασῃ, οομουϊαῖοηθ 

᾿Βαἀποίαχη, τορτθῃθηβίομθ σγαῦϊαηη τὴ6 6886 

ΘΟὨΒΘαααζχαΙ δοῖο. Ὑαϊβῖο. 



ΡΒΑΕΒΙΡΑΤΊΙΟ. 

Ῥω» ΔΡΒΆΠΟ. 8515 ΤΩΔΡΤΟ Δ ΘΠ ΠῚ ΓΟ δ 
ΝΌΡΕΣ Θχριοάγατη, δὲ 60 πιοάο, 410 πιης ἴῃ 
Ἰασαπι Θηηΐτο., ΘΧρο]γουατη. Εΐ {αιϊηη ΤΩΠΙ ΡΓΙ5;, 

ἸΏΟΓΘ τηδιοσιπη ἀοσδάσδπιδο, δϑϑδοὶ ἃ] α]ὰ ἀἰβοθ- 

Ῥίδηαι᾽ σαυιϑϑὰ Ῥγοροποπάιιπι, ϑγηίΐαρτηα ΟΠ σπα 
ΠΟΠΒΟΓΙΡΒΟΓΆ ΠῚ, ἃ ὈΙΡΠΟροΪα δὰ οοπάμοηθ δοοθσ 

Ῥίνππι. οὐ ΔΙΙΖααπι ΑὙΙϑι ΟΡ δ η15. θυ απ, αὶ 11- 

ἴᾳἃ ἀρρϑηάϊοῖα Ιοοο δαθιαηρϑυθίιτ, δάάογθιι. [τὰς 

46 ππηο δἱ ἰὉΡΟΓ 6 ΠῚ Ἰπηρογιγθ ἄδογαυι, ῬΡΆΘΒ6Γ- 

πὶ σΖασππι, «αδηΐιπι οιθηἤαίοτα ἸΝΌΡΠιηλ ΘΧχθπι- 

Ῥίαγια ἀοοθη αι δαιιβ58ὰ ἃ τηι}115 Ἔχροιθγθηΐμ, 11{6]- 

Ἰοχίββθπη. [ποῦ ᾿ριτὰνῦ ΠΟΟ ἰΔΠὶ ἰτπὶ ΓΔΏΒΙΘΘΓΘ: 

56 πίγατῃ 10 ἰόπαρογα, δ ροδίθα ἤθγθὶ, πο π}8}- 

{πιτὰ ᾿ηἴδιογαῖ. ΠΟῚ ΘΏΪΠῚ 5111} ἴδ πῃ 1 ΘΙΏ ΡΟ Δ 80Γ1- 

Ῥοπάϊ, αἰ ΟΡ611α5. τηθᾶβ [δϑιπθῖη. Ῥοίθγδμηι δαῖθπι 

διηρία πὶ ΘΟΙΩΤΩ ΘΠ ΆΓΙΠι,). {πὸ δὲ ΟΥΙΙΟὰ5. ΓΔΙΊΟΏ 65 

Ἔχριοπιθγθῖη, δἰ. 4ποα Θδιίδπη Δηι υππ|5. δῖ, ἀιοίβ 

5 θα ΙΆ54τι6 Π]αϑίγαγοπι, ἀθπαπάογο. [ἃ νῈΡῸ 41" 

{παπ4ο., τὶ 5ρ6ῖῸ, δοπίϊηροῖ. Ναης δηϊαι ΠΠππ|4 

γΟ] 1 Ροιιδδιπαπι , ΠΟΙΊΘῺ τα τηθπη ΤΘθμΏρΙΟΓΙ 

Θγηϊαρ δι 15. 50] γθύοπι, Εταπὶ ἰαμθη δδὶ τητ]ϊὰ ρὰ- 



.ὙΤΙΣ ΡΆΛΕΕΚΛΤΙΟ. 

Ταῖα οἱ, 411} ορϑγᾶπι πηθᾶπὶ οἱ [Δου]ιδίοη., {08}15- 
ΟἼΏ(46 6δῖ, ᾿πάϊοαγο νοΐοι. Ἡδθοριὶ Οσμπθοίαηθδ, 

{5 ὩΟῚ Οϑοϊ δ ηϊ6᾽ ῬΘΡΙΘΟΙΙΒ., ΤηᾶΡΉ8Π} ΓΆΪΙΟΠ ΠῚ 

Ῥαγίθηι ἀθ σθρθὶθ ὩΟΠΠ1}1}15 ΟΥΔΨΙΟΓΙΡΙ5. Ἰηνθηϊοῖ: 

δά θι: ϑιγηΐαστηα, 4υοά ΔΠχατη δῖ, ρτορίθν πόνᾶπι 

γΏΘ]1ΟΙ ΤΟΥ δ πι ΘΔΓΓΠΏ118, ΥΥ. 1157 --- 1170.; οἱ ογὰ- 

δῖαπη ΘΧΡΥΪ ΘΠ ἌΓΊιΠ) ΓΔΙΙΟΠ ΘΙ ΠΙΘΔΠῚ: ΔΡΡΟΒΕΠΠΊ1Ι5 

οἴίατη ἀθ ἄν ραγίίοι]α δοτημηθῃϊα!] οη θη δα γΘ βιιηι 

άι5., ἔδγττηβ φαδάγαρ!ηϊα ΔηΠ085 πη8]16 δἱ δουιρίαηι οἱ 

τἰϑιγραϊατα; Ῥγαθίογθα 46 4115 γθριβ., οἱ ἰοῃ σα {8|- 

(6ῃὰ συδν 581η}15 δά 1τηἰ 6] δοῖαπι ἔΡυΪαθ, ἀθιηςθρβ 

ΒΧρο Δ}. 

ΝΆ] δαΐπὶ ἔπιτ πη πᾶπὶ ν6] ποϑῖγα νοὶ βιρ6- 
ΤἸΟΓΌΠ τηϑπχόνα ἀἸΠΠἸΟΙΠΟΥ δι τηδῖον 46 ἔθ υ}15 ἀτι- 

δίορ βδη15 αδθβίο, {πιᾶπὶ 4.10 1185 116 σᾶτι5515 τη ἵΝτι- 
Βιθ15 ϑοογαίθπι ὩῸΠ 50] πὶ δαμητηδ ϑΟΘΡ Ιϊαϊα ροΓ- 
5 ΓΙ ΧΟΡ, 56 δἰ} ῬΘΥΒΟΠΔ ΠῚ 6115 ἰΟΠΡῈ ἃ γϑγιῖδίθ 

αἴφιιθ δἄθο ἃ γυ]οὶ σορηϊομθ, «παΐθηϑ ΤΘΙ πὰ 6 

δϑδὲ ργοάπα, Ὡμουγθηΐθιῃ βηχοιῖτ. δᾶσαδ ἰαπϊὰ 11- 

«οῃιὰ Ρ]αϊοηϊ, ΠΟΙΉΙΏΙ ΠΡΟ Ι5ϑιλ0.. ϑοουα115 Δ1η1- 

ὁ0 οδπα! ἀἸβϑίπηο, δ᾽ θα η γιὰ. [ΠῚ Π10] ῬΘΡΙΠΊΒ5ΠΠΟ, 

τὰ ῬΙάσογα ρουπουι, αἱ ἃΡ 60 οἱ ριρυδμηημηδίθ βρίθῃ- 

αἰ ἀἰβδίηηο ΟΡ Δἀπη 1] θὴη φτδιᾶτη αἴθ γϑηπιϑία- 

ἴθηι ϑιιατι ἰδιιἀαγοῖισ, οἵ ΟΟΏΥΙΨΙΟ [δϑιιν Ί551Π10 1086 

πη Οἴπν Θοάδιη ϑοουδίθ, 4π|ὸπὶ ἔαιηοϑ0. ΘΔΓΤΏΪΩΘ 

Ῥτοβοι 1556. πλι}115. νἰϑὰθ δῖ, δάβιβθεγθιαν. ναι 

᾿ὐιΐοπὶ ἸΠΘρἐ 55: πιὰ ΟΡΙΏΙΟ (ἰἸ5βο πη πδῖα ΟἢΠΠηλ,) ὨτηῸ 

5818. ἃ ἀΟΟἰΙΒΒΙΠῚ15 ὙἹΡῚΒ ΘΧΡΙοδὰ, ἃ Αηγιοὸ δουττ- 

Ῥίπτα ἔα 1556 (τοι, τἰ την τλτι τα απ 115 1 

ϑοογαῖθια οομροιίανεὶ. 51, ογθάο,, τπϑ]ονο μοπη1- 



ΡΆΛΒΕΑΤΙΟ. θὰ 

168 ΠοΟ Ῥδοῖο ἰγ65 δἴίιιθ ὙἹΡΊ ΠΕ ΔΠΠΟ5 Οοϑϑδϑδθηὶ αἱ- 
4886. Δοσιβαοποπι ἀἸβ 1556 ηΐ διπι., ἄοπος 56 Γη10- 

165 ΠΟΙΏΙΠιΠ) τ οἰ Ἰσοβοογοηῖ, δὲ ϑϑοογαῖθβ ΟΠ ΠῚ 

Ὑἱϊὰθ Ῥαγίθηι ἰταπδθριδδοί., ΘΟΏ ΒΗ πιπὶ ἀΘὨΙ {6 αἰγο- 

ΟἸΒΘΙΓ ΠΤ 51απιπι ἰΘΠΊΡΟΤῚ5. ΟΊ ΠΕ] α18 ΤΘΓΙΙΠΙΠπ16 

Υἱοἰβδιια ἄτηθ ἰογίθ ἔγαησογοίαν. ΝΏΪ τη γαγο οι - 

ΠῸ ἰμἰπτίαπη 6] σΟμ πλ6 Ιλ πὰ οΥᾶν θη ϑοογαῖὶ ἃ} 

Ασιβίορδπθ, ῬΓῸ ΠΙΉΝ το ΡοΟΡ ἣν ΠΟΘ η 18, {1556 

1Παἴαπι., τηᾶχίπηο ἀοοιπηθηῖο {π τρϑιιπὶ η Ρ]αιο- 

15. ΘΥΤΊΡΟΒΙΟ ΘΟΠΒΟΥΊΛΠΗΙ ᾿ΠΟΊΙῺ 155 Πη11ΠῈ δι: “πο 

«π|]άθπι ἰἰὰ 6586 ἄθθεγθ, Ῥγπ ΘΠ 551 Π}} ΖαΙ τ 6 ρ6Γ- 

δρθχϑύιηῖ. ΝΌΏ ϑηϊηὶ ΠποΟ ἃ ΕΪαιοη!β ἀϊνιμο ᾿πρ6- 

ὩΪΟ ΘΟΤΏΤΩΙ Ῥοῖμ, αἱ σοπϑοσίατοῖ ϑοοσδίθπι οὐ Πὰ 

ἸΠΙ ΤΏ] ΟΙΒΒΙΠ1Ὸ 5111, δἰπτι6 δ 55:11 058 σοϑίμδ ψιγ] 6 η1 

ΠΟΙ] 15 ΡΥ δία οἱ ΤΘΓΊΤῚ 1Π 6 5155] Δ. ἼΤΩ ΤΠΘΙΠΌ- 

τα ἴὰγραᾶγοῖ. πάτο ἀπ ρ] οἴ 6 Γ᾽ διαί πθυιηΐ γθοθητο- 

ΤΩ5 ΡΙογΖαθ, ραγίπι ϑοογαίθπη ρΟυβομδπ 14 τι|ΐδ88 

ΟΡ Ἰβίδυ τη, ΘΟΡΠΠ]16. 6586. ἸΠσΘΏΪΠΠῚ ᾿ΓΤΙΒΊΜΤΩ, 

ϑοογαιῖβ σαϊτατω απ ππηπιοάο, ποθ ϑϑιι πὰ αἴψαθ το- 

Ἰϊοσατα σογρουῦὶβ Παρ ταπι., ὙἱἹοίτιπι οὐ] πη τι6 ἃπ- 

βᾶπη Ἰοσουιπι ἀ64 1556: Ῥαγτϊπι, ΠΠ4π|6.. αὐ ΤΠ] νς- 

ἄἰδμίιτ, ἀπ σοπιίονεβ, ΘΟΟΡδΙΘΠῚ ϑιι85 ᾿ρϑιιι5 ρᾶγ- 

165 ΘρΙ5586. Θϑηϑιθγιιηΐ, δίς 16. 5Ὲ5ΡΙΟαΙ ϑιιπὺ ΟἸΙΏῚ 

ἔι1556. Τϑυθγὰ τηρθάϊα [ογπιθ ἀθίαϊθ βιιὰ Ῥἢβ] ΟΓ ΠῚ 

ϑορΡἸβίδγ τη τι6 ἀρυπάδμπιθ ἀος ἐπα τοίδγιαπι αὐ τ 

416 ᾿πϑηθηῖθ βαρ θηῖα δἰδίθηη, 6ἰτ15 τιῦὶ ΘΟΠΒ1η11- 

115. δχϑιι5δθῖ, οὐἶτ8 ροβίοθα (Ἰ551:Π}Ππλτπιπὶ ἔμ15856 

φομῃϑίαϊ, 

Αἰφὰθ 111 φαιάσμι, 41] ϑοογαίθπι τ πδῖπι- 

ΤᾺΠ, ῬΙΟΓΒΙΙΒ ΔΙΠΙΘηᾶπ ἃΡ Ατὶδίρρβαμο τηπίδίπ 



᾿ ΡΆΛΕΒΕΛΤΙΟ. 

Ῥαϊδιῖ, ΟἸΡδοαγιζατοπι πΉ]Π]6. ΤΟ] πὶ, ΡΟΘΊΔη 6 

ὩΟῊ τηθο ἱπιργοθιιπι, 864 διΐδιη Ἰηποθίαπι, ἴπ0- 
Ῥοπὶ ἴῃ σθη, Ἰηϑιΐδαπι αἴφιιθ Ἰσπανὰπὶ γοάδυηῖ. 

Ηος δηΐπι δϑὶ οαἰ τη ]αΤἹ, ἴαϊδα 1. ΔΙ (ἀδτὰ οΥἹ τ 

χηΐπα οΟμΐθγγα.. δὲ ψη1ἃ ΘΟΙΜΤΏΙΏ15ΟΙ ἃ 4 θὺι5 ἰΟπΡῸ 

ΒΟΙΏΡΕΙ ο586ῦ Δ᾽ 16] βϑίπια5, [ἃ 01 ἰληάθηη οοπιπι- 

81 Οὐπηΐουβ.), 411 πϑιαϊηθιη ἰδ θϑιὲ ᾿παπσηῖτῃ Ὁ 564 

81 415 οὐαῦ ἀιρπα 5. ἀ6βΟΥῚ 1, «υοά τηαΪιι8 

αὶ 10, 

4ποα ταοθομβ ἔογοι, ααὶ 5: οανῖι5, ἀαΐ ΔΙ αὶ 

ἔλυλοϑιιδ, τ]τα οὐπὶ ΠΡΘγιαΐθ ποίδθαί. 

ϑοάμιοβ05 Οἶγ685 δὲ ἸΠΠΊΡΓΟΒΡΟΒ,, ἸσπᾶνΟ5. 80 ΠΠΑρῚ 0505 

νοχανῖῖ, ΟἸδοηθπι, Ἡυρογθο απ, (Ἰδοηυπλιμ, Ο]1- 

δι βθαθῖα, ΟἸμπδβιδιη, ἃ1105 48. δοάθπι σθῆθυθ ρ68- 

βἰπιοϑ: νϑηίανιι ἘαΓΙΡΙ415. χη] αϊθπι αὐχιιθ ἰϑὶα- 
πἰϊαῖθπι, αἰοῖα αἴθ δϑηϊθηιαβ 0 αΙρῃϊίαῖθ οἱ 
ρτδιπήϊιαιθ ἰραροθάϊαθ (ἰδογοραπίθβ: ἃἷ δι ΠΊΟ ἴῃ 

Βοποῦο παρα ΒΘΟρΒοοίθπι, δ πηγαῖαθ. δὲ Αθβοῆγ- 
Ἰασα: 5ἰηρια αἰτιαϑαιθ ἰθνίοτὰ ρϑοσαῖα ποίαν! [6- 

γίϊοσ: Ῥογι θαι δὐτρι αὶ Ἰδν 55:6.) τι ΠΙΙΠΩΠ1ΔΠ], 

αἰ ΓΙ τοῦ, Πποπ ΨΘΓΙδδιηιθ. οἷν, ΝΌΡΡ. ν. 868. 

Αςπαγπθηββ. 550. Ρας. θοθ.. Οἰᾷ παπΐτὰ 7 γίττα- 

ἰθὴν οΟ]α1, γιὰ Θχαριίανις, δὲ ἅσοῦθ6 Ζαϊάθη 

φτανία, ἰθπιια ἰδνιῖθι ᾿πϑθάαθῖαβδ. Οριίπηι8. Ῥγο- 

ἔοοῖο 116 πὸπ βδοϊιπη στναθοιίας!5, 564, αὖ ΠΗ 

νἱάδιιγ, δἰΐδτη ᾿ποῦατὰ τηᾶσιδίθι, ΠΡΕΡΓΘ 1ρ86 

Ῥτοδιίθίυν. ἴθ Ὑ ὅβρ15 ἴπ46 ἃ} ν. τοῦο., 4ιᾶπι ἔοτ- 

ἰοῦ ρϑγάϊιοβ ΠΒΟυμϊη 65 511 Ἀρογθϑϑιιδ,) 56 6π|6 ὁ λ ε-- 
ξίκαπον ΔΡρθαγα ἐογᾶμη βρθοϊαϊουιθιιβ διιάσι, 

τῆς χώρας τῆςδε καϑαρτήν, ἴατα «απτὴ 1115 1η1π|- 



ῬΕΆΛΕΕΑΤΙΟ. χὰ 

τἰλτη ἴθ ΝΌΒΡ65. δβχργοθργαὶ, θα ΐατν ὅππὸ δηΐθ δεἰὶ- 

ἴᾶτι οἱ Απηρϑῖδο ομπο δὲ Ῥυίίμδθ Ογαίηὶ ροϑι- 

Βαβηλη: ἴθ πιὰ «υϊάθην ἔαρ ϊα δχααιβιιιββίτηθ. Ἰῃσ 

γνϑηϊὰ 56 βρϑγϑιββα δἷΐ, 864 1105 πὸπ ρεμπιϊι5 μοῦ- 

ΞΡΟΧΙ586: 

παινοτάταεις σπείροντ᾽ αὐτὸν διανοίαις, 

ὡς ὑπὸ τοῦ μὴ γνῶναι καϑαρὼῶς ὑμεῖς ἐποιή-- 
σατ᾿ αναλδεῖς. 

Αἱ οἹθσιὶ ϑοονγαΐεπι ἸΘΟΙ͂ΓΟΟ; ᾿Π6155) {|8. τὶ- 

ἀδμαι τηδιθυιδην ἃ}0ὺ δὰ8 ἔοττηα αἰψαθ ἤσιτιγα οᾶ- 
Ῥιανιϊ, αἱ 5010 ἀβρθοίιᾳα θἰτι5 ΤΊΒατα. ΘΟΙΏΤΩΟ ΘΓ Οἵ, 

11ὰ γϑῦο, Ὠ151 οϑίθιἃ οηρτιθγθηΐ, βδηθΘ {πᾶπ| ΘΧΙ- 

δύο ἰηρθηΐϊο ἔμπϊδδθι. Οὐτηϊοὰδ, 401 πα]ὰ βοϊγοὶ 

1086. τιάϊουϊα δχοοριίγθ, 864. δὰ ΔΠΟΙΡΑΤῚ οορο- 

χοϑίυν, 4π86 {τὰ δὲ ρϑυνασαίαᾳ δία Ομ 1} 115 ΘΟ Πη- 

τησηΐα δϑϑοηὶ, αι Ὠ 1 Π|ν18 ῬΘΙΒΟΠΔΘ᾽ ΒΑΓ 5. Θ0ῃ- 

ἰταγῖὰ. Τά]θμλ ΥΘΓῸ Θιιπὶ ΠΟ ΠΟΥΙΓΩΙ5, ΠΟΙῚ6 

Ἰϑίατη ᾿ἸῃδΡἸὰπὶ πβϑήαᾶτα 4110] ἴῃ 60 γἱήτηλιι58. τ 51 

5ϑιη6 1] 1]πἃὰ βιθάοθαι, τπἰ ϑοογαῖβ ΠΟΓ65. ΤἹ Ιου ]08 

ΘαΡΡουοὲ Ῥαυῖθυ ἴθ ΘΟΡΒΙδ115 ΠΠπάθνοῖ, νἱὰ ρὰ- 

τοθαΐ πιι]το ἔδοιΠον ϑοονγδίθιι οἴιτὶ ϑορ δία Δ]Π1ατιο, 

4αοπα ϑιυορϑιαάθπι ἀρρθ! ]ατθ ᾿Ἰσοραῦ, σοι ρΟΠπΘΠαι, 
40 σοπϑιιθῦιο 1{Ππ|8 δθίδιῖ8 δϑυγαθαίαν. δὲ οοῃ- 

δίδηϑ Ῥοδίαθ Ἰοοι δ Ἰβϑιτηῖ ται], ῬΘΥΒΟΒΔΥ πὶ Π16- 

ΤΑΟΓΙᾶ μὰ ΠῸΠ ΘΠΙΘηΠ6 μι. (διπμοθΡ πὰ 48] οι 

Ἰρῃάγαμλ. ΓΙ πε πδηΐι",) οἵ ϑοογαιδ ρΘΓΒΟΏΔΠῚ ὈΓῸ 

ΟΙατο ϑορηιθίαθ οα τιϑριαπλ ποηλῖη 6. Ο πιοίτημι 60- 

ΓΤ ΡΟϑ.11556 ΔΥΡΙ ΓΔηϊασ, ΠῸπ νἱάδπὶ, αυδηῖο τὰ 

δἰϊαπη γουλι5. ρΟ τ 586ῖ {ΠΠπ|π 1ῃ τηοάτπη, βοαῚ, 6 πὶ 

οβιθηάιϊπιιβ ἡ ΑὙΙϑιορ βᾶπθηι ἀαΐθπι {ἰπι11586. ΘΌΡΒΙ- 



χιῖ ῬΆΕΆΛΕΡΆΤΤΙΟ. 

βία Πὰ ἸΏ ΡΘΙΙΠΙ, {115 ἰαπάθπι ογθαι,, ἥπατα Π6 6 

Δ᾽ ον, πα ΟἸΘΟΏΙ5 ἰθία τϑίου πη ἀν} 7 Εἰ ᾳὰο- 

το 0 ϑοριἸδίαθ θαμὰ τ] οἶδοὶ ρου 1556}, 151 54 }1}}1|5 

αἴχιιθ Τλοοιι5 Ὁ. Τὰ δοΠοοῦ πχθίποραν 116 οπιμίτπι 

1χοουἰβϑιπλ8. δὐᾳτι6. 58 5:βϑίπγθ, ἀάθο 811} φγοῦ- 
οἴπατ8. 11 σαογυπάδηη ᾿ ογρυ ϑίδιοη6., πὶ ἰδ ΐτΠ 

6556 ἀϊοΐαμα νι ἀθαῖι, 56 πθβοῖγα, Ζαομηοάο ϑοογᾶ- 

115 Ῥούβομᾶ δὰ [85 ρᾶυΐε5 Ὀοπνθμ Υ ξ. 

Ουάγα σομδιἀογαιλι5 5] ΓΘ ἀΡιταῖτ5 οϑὺ ΥΥ0]- 

ἢτι5 (410 81:1ἃ βροπίθ δῃϊπλι5 ΠΡΘΤΘ ἰΘσο μ 115 ἔογ  αΓὺ 

ολἄονθ. ΟΡ] ΠΑΙΊΊΟΠΟΒ 1185 ΟΠ 65 ἢ ϑοογαῖθπι, ΠΟῺ 

ἴὰ Δ] 1ππὶ ΘΠ π8πη}. ΟΡογίοσο, Οπθπι φυϊάθῃ 4}1- 

«ἀδπο Οβοιιν15 αἴψ|6 ΒρΡ᾿ ΠΟ 815 ΡΒ] ΟβορΒογιπι 415: 

Ῥαϊδ ΟΠ 115. 5. 6 ΠΙΒ6 116. 1π 81] 15. ΓΘ. πὶ Δ Π ΔΓ ΊΙΤΩ 

ἀδάϊιαμα ἔιι1586. δχΊβετηαΐ, ῬΥΙασ4αδπι 1ρ56 46 606]0 

ἀγοσαγοὶ ῬΕΠΟΒΟρΒίδη αἰάπ δά νἱΐαπλ ΘΟΠΉΠ ΘΠ. 

ἰγαδισονοῖ. Εν ἴα]6 Δ] ιφαϊά οβίθπάϊταγ. τη Ῥ] Ομ! 5 

Ῥῃδεάοηθ Ρ. 97. Β. Ηδϑι., ἘΠῚ δοογαῖθα ἀπαχὰ- 

σονὰς Ῥἢγβίοα ΠΊᾶσΠΟ ΘΆΙΙΟ 11) ΠΊΔΏΤΙΒ 8111} 051588 

αἴςτιθ ἸθΟΓΘ ΑΙ ῚΠ ἀνιάπαιθ Ῥου]θοθ56. 86 ὑγοβιθίαν. 

ον 1ἄθιη 856. 6] ιβιιτη 56 81556 ἃ1ζ,) {{ΠῚΠῚ 511Π}- 

γηατα {ΠΑ ΘΒΙΙΟΠ15 «(6 τ ΡΠ ΠΔ πδίτΓἃ ῬΥΔΘ ΘΙ 1558 1Π- 

101] οχίϑδοῖ, Αἰάρι Αγ ῖ 6141 4ποάαθ ἀ!βοῖρ}1- 

πληι, ἰθϑία Πίορθηα [ϑγο: Ἡθυδο!ττι ΠΡγυμη 

αθπάαπι, βθοπῃι ἃ} ἘπιΡῚρι46 ΘΟΠΙΠυιπὶ οϑίπιη, 16- 

Ὑἱΐον οτιδίαγις, δὲ οὐ 6Χ 60, 414 Ἰυάιϊοατοι, τος 

σαθδοὶ ΒανρΙ465, 4186 «υϊάθπι 1η16]16χὶ, 
ἴημα, Ῥτᾶθοϊαγα: οσθάο, οἴϊᾶπι 4πδ88 τη ϊ- 

π 8. 6 Ὁ. “516 Θῃ1π ἰΓδ Πππὶ δὲ ἃ θοάθιῃ ΠίοροπΟ, 

Π. ᾧ. 5... ἴῃ Ρ]αϊοπὶβ Ογαΐυ]ο,, Δ ᾿π|110, 586 ΒΓ ο- 



ῬΒΑΒΕΆΤΊΙΟ. ΧῸΣ 

ἀϊοι φαιηηηασιηία ἀἰρδοιπάσιπ (οἰ Γ πα ΘΑΥτ1556 

οϑίθηιϊ, τη (ἰππίαχαξ ἀγαοῆτηδθ 1ηϑυϊ ας] π 8 
δἰ ὰ5 Τη!ουτηδίτιτη, ἀἴσιο ἐχ Χοπορβομι5 Δίοπιο- 

ῬΑΒΊ τὰ Πρτὼ 1. ο. 1. ᾧ. το. 541. Ρδυβϑριοιίαν, ϑαπὶ 

γα 185. 614} 155 τη τ ΡΠ] ΟΘΟΡ ΒΟΥ βθηΐθη α8 οο- 
ΘΏΟΥΙβ56, 584. δας ἀἸβοιρίϊηαθ ὩθΠ πη πππὶ ἐγ 18. 

56), δὲ γαηᾶτῃ ΘΟΓΙΤ ΟΡ ΘΓδμ τ 168556. (ΟἸΔΠ.ΟΒ- 

ΤΘΙῺῚ 7) Θἰδὶ γϑυβαϊτπλ ΘΠ {1556 1π ΘΠ] ΟΒΟΡΠΠΟΓΊΙηΣ 

ἀἸβορ 15. οὐθδ8. ἰἀπιθὴ 1ἀοἴα556. ἤᾶπο (ἰθοιηδηὶ 

ὩΠ4 ΠΑ. ἀἴ16 οϑίθπίαϑδθ ΠΘΙΏῸ ({{|5π|8Π| ΒΟΥΙρίοσ 

τὰ {Π{6Ὶ1Ὶ5 τιδη αν. ΑΙΖῸΙ 81 ἔπι55θὲ ϑοογαίεβ 

110 ἰθηροῦο ἴῃ ταθι8 Οσου 15 ἰαηία γϑῃθιηοπιϊα 

οοοιρδῖι5, {παηΐϑηι Δ ΥἸβι ΟΡ Δ 65 νι θιιν ἀθϑουῖθοῦ 6 

ῬοΟϊαῖ558, ΒΟΥ ρΡίου Θὲκι5. Π 6] 15βιπλι85. σορΘ. ΠῸῈ τοί τ 

οὐ]5886ῖ, 864. Ρ͵δηθ ἀρδγιιδβθῖ, 856 ῃ} ΠΕ ΔΘ (16 την 

ομθπὶ ἰαπίδιη ΔΟσυΓδῖΘ ΘΧρ]οαδϑοῖ, ῬγΔΘβθυ 1ην 

4ατθτα. ἔλθοι] αθ πΟΡΙ]Π5ϑπηα8. ΔΓ. ΘὨ 1 Π ῬΓΙΟΓΘΠῚ 

τη πταϊ Ομ πὰ Ῥάγίθπλ οΟμ μΘΡοῖ. 71 51 {115 πι6- 

ἴοι αἰτουῖιι5 οἶα πο αι 1Ἰη0640. ΠΙβίογιαπι ἰγαάονοὶ, 564 
Ῥταθοορία αἰησογαῖ, 41 δὰ οχίγοπηιπι ΗΙρροογα- 

τ1ι5. Ῥγπάἀθημαπη ἀἰάιι6. Θαπ θη θηα τηπ! τουτὶ πᾶς 

οἶδα αἰζιια ᾿θμι θυ "11 ἢ Θ 1556 1, Ζατιηι ΡΥ Ιτ5 αἰνὸς 

εΕἰβδιθηδο Δ ἢαθβίββοῖ. δἰαπιθ βϑθν βϑιπιᾶθ. τηθάοπαϊξ 

ἀϊβοϊριίηδθ, 4118 ΠΟ ὈΓΙΒ δὴ Θἰ115. ΤΑΙΠΟΠΘΩΙ 5{1|: 

ἀϊογιτη,, ἸΟΠΘΊ5Β: 26 ἃ ῬΟΒίΘΡΊΟΓ 6 ἈΡΒΟΥΓ Θμΐθμ, οἰὰ- 

Υ]056 πηθιηογαγοι 7 Ασοσδαϊῦ διΐδμι πᾶ, φαοά Ῥ]αιο 

εἰ Χϑποόρμοη, 01 γα]σὶ 46 ϑοοναῖθ ΓΠΠΠΊΟΥ ΠῚ; ΘιιΠὰ 

ἀερομετρεῖν αἴᾳιια ἀεροβατεῖν, ν6 1 ἀπρ] τοὶ πὶ ἀ1- 

6 ηἋ1 σθηθγθ, ΘΠ 16 ΡΟ856 δὲ γϑγα διἰιθηπᾶγθ δὲ 

ΠΟΥΤΟΡΟΓΆΓΟ ἔαϊβα, αἰτροχιῖ, αἸΠοοηΐον 1ᾳ 6χσ ο- 



χιν ῬΕΑΛΕΕΒΑΈΙΟ. 

χησούιαθ ΟΠ] ι18. πηαπᾶ586 αἰ γιηδηῖ, ΓΘ σὰ5 τποᾶο 

ῬΙαιοιῖθ ἀροίοσ. Ρ. 19. Ὁ. Ἡϑι. οἱ 4π26 ἀδιπάθ 

σΟμ ΘΠ ΟΡΡΟο. [ραν ᾿οοὲ 1|ἃ ῬΒΠοσορΒο- 

τσ (δ τοῦαπῃ παίανα ρἰδοιία ϑοογαὶθα ἀομιδϑί!οἰβ 

δἰ 115 ρου υ δι ραγιῖ.), ἰάτηθη ὨΪ81 ΔΙ {π14 Βογύτηα τ|]0 

τηοάο ἴπ συ!ριιβ θην αἴψπθ δα ρα] Ιου τη ρογ- 

ἀπ, ποι δΓαΐ παίτγδθ γϑίθγῚ8 ΘΙ 186 ΘΟ η56η- 

τὰπθαπι Θἃ ἴπ βοθηδπι ρΡΟάπορυθ 1{Π{||8 διπαϊα, 4πᾶ6 

5οῖγθ ῬΟΡῸΪ ράγυπη Ἰμΐογοναῖ, ΦΌΙΡΡΘ ἴῃ Ῥᾶγι ἔμ 

ἘΠ ΓΔΟΙ]15. ΠᾺ]10 ΓΘΙΡΌΒΙΙοαΘ. πθάιια οοπμο 0 πθὸ 

ἀειχιπιοπῖο Ἰαϊθηῖδ. 

ΠΙιὰ Ἰσιταγ πτιπο ἀριίαν, πιὸ ἀθοϊαγαῖαγ, 4πο- 

τηοᾶο 56 ξιεβϑβδουϊὶ ϑοογαίοϑ ῬΌΡΠο6, Φαιαδοτη γογ- 

βαϊὰϑ 511 ἴῃ οοπϑρθοῖα ΟΥ̓ Ώ11ΠΔ ἔἈΠ.118 55: 6 116 γἱτ 

χοῦ, αὖ τὰ ῬΠΥΒΙοΔΘ ῬΒΙΟΒορΡΪαθ ταργθ μθηβιοποπὶ 

εἰ ἔγίνοϊδθ βοιθηῖαθ γερο γι Οπθη ᾿ποαγγογοὶ. ( ου- 

εἰβδίπιο 1 Βᾶπο γἱϑη ἀτι66 1Ρ50 πἴπατιν Δποίογ, 481 
δὐπάεπι ϑοογαΐθμι πῆὰ οατα Εαγιρι6, [ἈΥΩΙΠΔΓῚ ΘἾτι5 

ποῖαγιϊ ἴῃ Βδπῖ8, νυν. 1492 --- 1490.; ΌΣΟΙ 
Ὁπηπΐαπι Του} ΘΠ .15511η0, 

χαρίεν οὖν μὴ Σωκράτει 

παραπκαϑήμενον λαλεῖν, 

ἀποβαλόντα μουσικήν, 
τά τε μέγιστα παραλιπόντα 

τῆς τραγῳδιπῆς τέχνης. 

τὸ δ᾽ ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισε 
καὶ σκαριφισμοῖσε λήρων 
διατριβὴν ἀργὸν ποιεῖσϑαι, 
παραφρονοῦντος ἀνδρός. 

Ῥείταο ἰαιιάαίιιν ΑΘβοθυ 5, φποα ποπ οαπὰ ϑοογαΐθ 

εοπϑαριαάϊηθ. ἰμϊία ροθίλοδπλ ἐαου]ίαϊθπι ἀμη]βογῖ : 



ΡΕΚΑΕΕΑΤΙΟ. ΠΡ 

Περι απ ΟΥ̓ΡΟ ποῖ ϑοοιαῖὶ ἀδβδιάδθῃ τ ετη 

ΒΑΓΡΓΙΓΘ πλϑῖοἃ ἃτὶθ ρετάιϊία δ 5.1 ηϊἃ 

γνἰσταιῖθ Ὠσοσ]θοῖα ΡΟΘ5185 ἵἴγτασιοαθ, θεϊης- 

ς6ρ5 ἰδησίίιγ ΕπΥῚΡΙ4685. ΟΡ ϑοογαῖι5 ἔτ} "αν Ἰαἴο μι: 

αἴ φταῃ αι) ρα 18 ΒΘΥΙΠΟΠΙΡι 5 οἴ 4 ΕΙ5481- 

1115 πιρᾶγ απ ΡαϊΙ 486 ΘΟΠΥΘΓΒΑΡΊ, 681 1ππ 

βαπϊθπῖ15. ΠΙραραίαν θη ϑοογαίεβ συμποιεῖν 

Εὐριπίδη, οἰ 541|6. Δ πῖοῦ 6586 1 ΘΑΓΙΏΙΏΣΡΙΙ 5 Ρδῃ- 

φοηάϊ5. Οιιοά ἴἴὰ Ἰηποιτιοταὶ, αἱ Θὰ ἀθ γϑ δἰϊατη ΔὉ 

41115 ΟὈΠΊΙοῖ8 ριπσεγοίασ,, ΦαΟτιι πὰ ΘΧΘΙΩΡ]ὰ οΟπι- 

τιϑιοναγιὶ ΠΙορΡΘμ65 [θγῖ. εῦγοὸ 11. δ. 19... Αἀάθ 
Ῥογυ]σαΐαπη ΒΙβιογιατα Α 6] 18 η1, ϑοογαΐθιῃ {Βθαίγιιπι 

ΠΟ ἔγοααθηΐαβθθ., ΠΪδὶ ὍΡῚ ΕαΡΙρΙ 465 σογάπαθῃ 1η- 

δαϊαστγοί. 

Ϊὰπὶ γϑγοὸ σϑραϊθῖ δἴψιιθ γογοϊγαῖ ΔΙΊ 4115 γϑ] τα 
᾿ρϑατη ϑοογαίοαθ στη] οαπιθητια6 Θχου ἀλιτη, 

ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, ἀμέτρητ᾽ ᾿ηρ, ὃς ἔχεις 
τὴν γῆν μετέωρον, 

λαμπρός τ Αἰϑήρ, σεμναΐ τὸ ϑεαὶ 
Νεφέλαι βροντησικέραυνοι. 

Οὐἱ Παδο ποῖ 8ιαι1πὶ ἴῃ Τηθιπογ πη γαγοσδηῖ ΕΠ ΓΙρΙ- 

415 βθιιϊθηιῖαβ ἃ Υ ΔΙΟΚθμδγΙΟ οοπσαβῖαβ ἴῃ ΠΙδίγιθα. 

Ῥ- ὅ5 -- δ7.:- υὕὧἵἱ Ρ.. 47.; 

ὁρῷς τὸν ὑψοῦ τόνδ ἄπεερον Αἰ ἰϑέρα 
καὶ γῆν πέρεξ ἔχον ϑ' ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις" 
τοῦτον νόμιξε Ζῆνα, τόνδ᾽ ἡγοῦ ϑεόν:Ὁ 

Ῥ. 48, ὁ περὶ χϑόν ἔχων φαεννὸς ΑΙ ἰϑήρ 
ἀϊοῖταν βιπα τον ἀἰ{ιιθ ῃϊς. ἘΣ ΓΙΡΙ15 Θηπ φαγὶ ηᾶ 

Γαΐεγα ἔπι15585 ΑΠΑΧΑΡΌΓΔΘ ΠΡ ΓΙΤη15 ἀοοίτιπα, {{|5 

δγαἀϊτοτιπα μθβοῖ ἡ Π|ὰ δαίθια οπιηῖα ἰὼ ΝΌΡΙΡυρ 



ΧΥΙ ῬΕΛΕΕΚΛΔΤΙΟ. 

τπαχίτηαῦι ἰμαοαὶ ΒΟΥ ρΙ 415. δι! τα ἴθι, [ρ5ὸ 
αἄθο 116 αἰϑέριος δῖνος ν. ὅ79. 658: αὐϑέριεος 

ὀύμβος τὼ ἘπιτΙρ1 415. γϑυβϑιρ5. ὁχ ΟἸοπιθηῖα αἰάιιθ 

ἘΒΈΡΙΟ 411115. ἃ γαϊοκομανριο Ρ. ὅ9.. {αριτον 4115 
πον ΕνΊρια1, γνϑγϑιὰδ ΒΡ ΤηθιηοΡαΐιι5 ἀοοοι: 

᾿άθμι πδραῖτπι 6558 ἴῃ Μοϊαπιρρᾶ, 

- Ζεύς, ὅςτις ἐστίν, οὐ γὰρ οἶδα πλὴν λόγῳ 

κλίων: 

πὸ ἴῃ ΝΌΡΙΡΙ5. 114 οὐδ᾽ ἔστι Ζεύς ν. 567. οἵπὶ 

115. γίαμο. οοπϑριιθηὶ. Υ. ὅὅο. Νεφέλαε ἀϊοπηῖαν 

ΒΟΡΒΙδιαβ αἴθ δὲ 11 σϑηθ8 (πΔ ρ] αγιπλο5, πλεί-- 
στοὺς αὗται βόσκουσε σοφιστάς. Ἠαυά αἴτιον 
Ἀειβοι Ἰπγοοαῖαν ἃΡ Ἐπγιρι δ τη Αὐιβδίορμδηῖβ μδ- 

Π15. ᾧ, 91. 

“1ἰϑήρ, ἐμὸν βόσκημα: 

(υἃ ἀπᾶθγ15.} 4ὰμ6 46 τοριι8 οοθ θβθιι5 ἀοοθὲ 805 

ογαῖο5.), δαπὶ Θἰπιϑιηο 1, αἱ τὴ Βαγιριάθη οδάδηι 

ΟΠΊΏΙΠΟ., ΠΙ581 404 ΐο ῬοΟΘίΙ00 τλογῈ, ποη γοαΐ 
Ἰυιαι πιο βίο Γ65 δι188 ΘΧρΟϑιπὶ. 

ΒΘΌΡροΓαδι ᾿ηΐθι ΠΠΔΘΊΒΙΓΙ ργδθοορία {Ππ4} οχὶσ 

γυΐαπ]. Τποα ἀἸοΘ ΠῚ ΘΧΟΓΟΙΓΔΙΟΏΙ Οπλπῖα ὑὐΊ 11, 

οἵ ἃ ΟΥὐπιηδβι5 ἀοιογγιῖ, ΕἸΠΡΊΓαΤ Θηῖμ εἰπρ]οχ 

Βαθυ1556 ἀἸοΘ μα] βοηιϊι5, τὸν χρδίττω λύγον καὶ τὸν 
ἥττω, αἴθ ποῦ 10} ἃγίθ Ῥδγβιδ θη 1 γα] 1856. 

[4 οδἰδὶ ἃ ϑοουδι8 ἸΠΡΌΠΙΟ ΠΟ “ἰἸβογοραῖ, {{| Θὰ“ 

Ῥίάοβο ἀϊβραίαγα Θα] 16 Ρθαϊ., δὲ ππᾶρηᾶπ Ἃ161 ῬΑΓΊΘΠ,. 

1 δϑυπιομ ψαχθίαίθ σΟπϑιπηθιθ ΟΠ δι θυογδῖ: 

{πιᾶγθ ἐν τοῖς ῥητορικοῖς δεινὸς ταάϊοαῖι5 ἃ} 1 ἀοπι6- 

ποο ἃριια θιοόρθπεϑῖ [δοτί. Π}ν. ΠῚ ᾧ. τ0.: 411 Φατιπι 

δἰοφαθηίαθ ορθγᾶια ἄαγοὶ, ἄοοουα δι Βᾶπο ἈγΊθμι 
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αὐἱοϊηία γοίπθυαπε ἐγγαηπὶ, ἰθϑία ΧΘθορΠοηΐς ἴα 

ΜδμιοτγΆ}}}}}, 1. ς. Π| ᾧ. ὅι.: 5664. ΔΘ ΠΟῚ ΠΉΪΠΟΙ 
ἴὰαν ἘαΡῚρΙ 15 τὰ πος σόπϑγθ ἔλοι!ια5. Οἰππηεοιϊδμι 

ῬΓῸ πσπηλπθ ἄϊνιπο Ἰηγοσαῖττ ᾿Π σιιδθ γο 1115 Ὁ 

Εαγιρι46, γλώττης στρόφεγξ, υπὰ οἴ Α6- 
1μθγα ἴῃ Βδῃῖθ ΑΥϑιορ μδμῖβ νυ. 891., 4ιθιηδάπιος- 

ἄππι ϑοοναίθβ ἢ ΝΊΘΙΡυι5 ν. 455. παχαϊηδ ροϑαϊῖ 

τὸ Χαος τουτὶ καὶ τὰς Νεφέλας καὶ τὴν Πλώτταν, 
τρία ταυτί. 

Αἱ Ογπιπϑϑι15 γΈγῸ οΟηδίδὶ ΘοουίθῃΊ ΘΡΥΘΡῚΘ 
[αγιββθ : Ὡᾶμ δὲ ΧϑηΟΡῃΟΩ Ποο ἰγϑά αι, θιιηὶ 8 π6 

τη Δα ίΙ0Π 65 δὲ ΟὙΠΊΠΔ518 ΘΓ 5811}, οἱ Β]αῖο ἴῃ 

Οὐτίοπο ρΡ. δο. Ὦ. Ηϑδι. ἔδοιξ δυπὰ ἰδιάδτα γυμναστε- 

κήν: δυπάθπι γοθϑῖο ΘΟΥΡΟΥΙ 6 ἔ{11856..5. ἴπππὶ Δ᾽ πιπ 48 

τὰπη δΧχ ΕΒ]! 15 ΘΥΠΈρΟ810 οοδβμιίιπι. (10 τηᾶρῚδ 

πιγαπάππ, απο 1ἢ ἀ Ήσδος γ. 410., Δ ΙΒΟΙΡᾺ]1 

ϑοοναιῖβ Ὁ ΑὙπλη 5118 ἀγογιπαῖαν. Εἰ ΤΩΣ 

΄υϊάθπι Του μαπι, 11105 ψΟΓβ115. ΘΟΙΠΠΔΘΠΊΟΓΔ ἢ 6ΠῚ, 

γἱάθηιι8 8118 τ} βογιρίαγα χαὶ ἀδηφαγίας Ῥτο γυ- 
μνασίων. Ἐσοτίαβ56 μοο δχβίλε ρυῖογα ΝΌΒΡΙαμ δάι- 
Ἰ0Π6., πάτα δὲ 81118 τι ΠΙΟΡ ΠΈ8 ἃ γυ] σατ 5 ΠΡΓῚΝ 

ἀϊδδιάοι: 4αθια 1ἴὰ δογιρὶτπηι ΤΟ  Π{π|1858 ΡΟ: 

ὦ τῆς μεγάλης ἐπεϑυμήσας σοφίας ἄνϑρωπε 
δικαίως, 

ὡς εὐδαίμων ἐν ᾿Αϑηναίοις καὶ τοῖς “Ελ- 

λησι διάξεες. 

εἶ γὰρ μνήμων παὶ φροντιστῆς, καὶ τὸ τα-- 

λαίπωρον ἕνεστιν 

ἐν τῇ γνώμῃ, κοὺκ ἔτε κάμνεις οὔϑ᾽ ἑστὼς 
οὔτε βαδίζων, 

Ιν 
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οὔτ᾽ αὖἡ διγῶν ἄχϑει λίαν, οὔτ᾽ ἀρίστων 
ἐπειϑυμεῖς, 

οἴνου τ ἀπέχειν καὶ ἀδηφαγίας καὶ τῶν ἀλ-- 
ὶ λων ἀνοήτων. 

4πδηύδτη ᾿οία ΟΠ ηἶα 510 ἃΡ ΑΥΊΒΙΟΡΒδπ 6 6586 ῬγῸ- 

ἔδοῖϊα ῬυΙΠαττ μιαῃς ἔθ !]αη οδάσπίθ, αἰῆγτηασο πο- 

ἴππῦ: Ροίαις Θμϊηὶ [)ΙΟΡΌΠΘΏ) ΠΠΘΠΊΟΥΊΘΙ Οἰϊαπίθια 

γουρυαμπ δ] πιο γ6] ΘΟ; ϑ 6 Π61 σΘμ 5 [Ὁ]1676. 
γεγύτῃ ἀθίουγ αι 1558. ἃ} γι 8 5115 ᾿ἴθτα ἘΠΡΊΡΙ- 

ἀδ65 ἀγρυΐτιν τὴ ΒΔ π15 ΟΟἸΏΙΟΙ, γ. 1070... Οὐ]ραῖαν 

δηΐπι, {π|04 «ἠο]εβοθηίεβ δά Ἰπραδα σου] αῖ 6 πὶ 

ΕΪΠλ ττα ἸπΟἸαΓ δὲ ἃ} ΘΟΓΡΟΙῚ5 Δ ΟΥΊθιι5 ἀθἤθχονι: 

᾿εἶτ αὖ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι καὶ στομυλίαν ἐδί-- 
δαξας, 

ἢ ̓ ξεκένωσεν τάς τε παλαίστρας καὶ --- 

ἂς δοάοπι φοῃαπουαν ΑΘ ϑ θυ ]ι5 ραι110 ροβί: 

λαμπάδα δ᾽ οὐδεὶς οἷός τε φέρειν 
ὑπ ἀγυμνασίας ἔτε νυνί. 
Ηις ρίαν ϑοογαῖι ἀδιγδοὶῖβ νι θηλι5 ΠΟΠΊΙΠΘῊῚ 

ΠΟ ΙΒΒΙ ΠῚ ΠΤ), οἵ ΔΡΠΌΒΟΙΏ.:5 416 πὶ ΠΟ 15. 81 ἐ6- 

δουιρϑουιΐῖ, ἀνυπόδητον, καρτερικόν, ἴοννο για 

οἵ βρθοὶβ διτοραηῖι, βρενϑυόμενον, «πα Θρτορῖο 
Ῥίαοσπι: ῬΙαϊθμι,, ϑυτηροβ. εαρ. 30., ἀθπιααθ τηθα!- 

ἴαπιάο Ῥϑπιίι οσοπραΐαμα: Χάριτας 4πο6τι6 οἶπ5, 

45 ομίοδίαιαν., πονηι8. Εἰ (14 ἀδ σα0.85158 ΔΠ|- 

Ῥισίπαιι8, ῬΤΟΡΙΘΡ 418 ϑοοτγαί θη ἸΏΒΙΘΏΘΠΙ ἸΏ ΘΙ 

ῬΒΠΌΒΟρΡο5 μαριιθτιῖ, {αστα ρ56 ρὲ δον ρῥτο- 

Βιδαίαν ν. 580. --- ὅθ9., 
᾿ς οὗ γὰρ ἄν ἄλλῳ γ᾽ ὑπακχούσαιμεν τῶν νῦν 

μετεωροσοφιστῶν 
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πλὴν ἢ Προδίχῳ τῷ μὲν σοφίας καὶ 
γνώμης οὕνεκα, σοὲ δέ, 

ὅτε βρενϑύεει τ᾽ ἐν ταῖσεν ὁδοῖς καὶ 
τῷ φϑαλμὼ παραβάλλεες, 

κἀνυπόδητος κακὰ πόλλ᾽ ἀνέχει, 
κάφ ἡμῖν σεμνοπροςωπεῖς.9 

Ἐχ 15 πιδηϊξοβίο ἀρρᾶγεῖ, διιπΠΔ ΠΟ ΠΙΘΡΊΔΤΩ 
ἀοεοίσιπαθ οορίδτη γε] 50 }Πταΐϑηὰ ὅϑοουαῖῖ ἐγ] 1556; 

4πἰρρ6 Ῥυοάϊοο ΟΡ Ἰπρϑῃλαμη οἱ ΒΔ ρΙΘπίϊᾶπι 856 ΟΡ6- 

ἀϊγα ἁπιῖ ΝΝΌΡ65: ϑόογαῖ! ΟΡ ἤσαγαθ ΤΠ ΤΠ ΤΏΓΠ16 1π- 

50] θηῖϊαη. Αἰφιθ τὼ Αυὐῃρὺβν. 1555. Ἰά6πὶ ϑοογὰ- 

ἴ65. ῥγορίϑθι ἱπιπιιηπιπι ΘΟΥΡΟΓῚ5 ΒΑΡ τατη πὰ ΘᾺ 

ΟΒδογορμβοηίθ᾽ 51:0 ἄλουτος ψυχαγωγῶν ᾿πά ποῖα; 

λίμνη τις ἔστ᾽, ἄλουτος οὗ 

ψυχαγωγεῖ Σωκράτης: 

οἷς δηΐϊῃὶ οογγσοηα δδὲ νηοβα ᾿π θυ ρυιηοίο: 18 1- 

ἀδιμιια γ. 1582. Πιγϑιιίθμ ἄθσογο, ἔδτηθ]ϊοιηι οὲ 

54π]1ἀ στ δα τοτοπὶ ϑοογαιοῖτη τοίογίαγ: 

ἐκόμων, ἐπείνων, ἐῤῥύπων, ἐσωκράτουν. 

πᾶπ ἰΟἰτπη 6556 δὲ σοπιρίιπη ΠΟῚ δΡαϊ 88Π6 σΟμβι16- 

ἴππὶ ϑοογδῖ, ᾿ρ50 Β]αίομθ ἰθβίθ ἴῃ ϑυμιροϑβιῖο (ἀρ. 

ΤΠ. ᾧ. ὅ.., ἔφη γάρ οἱ Σωκράτη ἐντυχεῖν, λελουμέ- 

γον τὲ καὶ τὰς βλαύτας ὑποδεδεμένον, ἃ ἐκεῖνος 

ὀλιγώκες ἐποίει. ϑοά πὲ διιπὶ ἴῃ τϑρῖ8 6χη!- 

Ῥα5. πὸ παΐαγα ᾿ΠγΟ] 015, {π1 ΟῚ 1ρ511|5 5664 50- 

ῬΒΙβιδυιη Τη05 ΘΙαΐ, γϑυβδηΐθπε αἴζπιθ Δ Ρογαπίθμλ 

ἴλοογοι, τὰ ΕπιΓΙρΙ 415 Ἀπ] τανιίαίς Ῥἢ γβιοοότγιπι μἷα- 

εἴἴα ΘΡα ]ΠΠθηι15. δοοιάισβα. οσεάἀομάιτη οϑί, τι1 αἰχι- 

Τατϊι5.9 {ΠΟ ΏΙΆτη ἴῃ ΡΟΘίΙοα ἀγ6 61 5 ΠΥ] ]ΒΊΓΆΓΘ. ΠΟΙ - 

Π1118 ἀϊοθθαῖαν, 11 αἰ 1ρ56 ποία ἴῃ τιθιθογοϊοσί- 
».2 
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σΑΛταπ ΤΟΥ 50] ΘΒ ΕἸ. 6406. δι4πς παν ρ1(165 1η- 

οὐπη οσα νι θγθί 7. 

Αἱ φθαμάιιδηη ται], ἢ Πππλ1π|5. τοὶ ϑϑθπαιει5 

γνάθου, {πδιὶ 411] ἐπιαϑὶ ρυα θυ θα 165 ἰθυἹ6. ΒΌ5ρ1- 

σαθαμτατ, ἰαπιθα 14 ΠΘεῚ μῖ}}}0 πιοάο 5116 ΕΠ ΙΡΙ 15 

ἰδίϊπι8 δοοιθίαιθ φοίθγαϊ: δυσῃ Οφουία ἃά6556 Τη6- 

ἀϊιιδδάϊα5, ἔδτθ παρακαϑήμενον Σωκράτει, Ἀϊ δτι- 
οἴου. νόϊαῖ ἴῃ Βδη18, δὲ ἴῃ δοθηᾶ φοηβρῖο. Αἰᾳαθ 

14 νϑγὸ ἔαοϊπιπη δϑὶ, δὸ ἐπ Ομ] ογαΐσ ππιῆς ἴδη- 

ἄθηι, αὖ Θαυϊάοπι Ρθ ΓΟ , ἴῃ ᾿πσαπὶ γθγοσϑίμμη. 

ΠΙορομ65 1 δον Ππ|5. δ πη ΠΡτῸ 1]. ᾧ. 10. ΠῚ 615 

σοηβιρμδν οΧχ ΛΗ ΒΟ ρα Ώ18 Νιεφέλαις απ: 9. γϑὺ"ς 

5115 Ποδὲ 

Εὐριπίδης δ᾽ ὁ τὰς τραγῳδίας ποιῶν 
τὰς περιλαλούσας οὗτός ἔστε τὠς σοφαᾶς. 

Ἤϊδος φιαομταῖη 1 ΠΌΒ[Γ15 ΝΌΡΙτ πὶ Θχϑιη ρ] ΓΙ υιδ ποιὰ 

ΘΟ ΡαΡθυιηῖ, ΒΡιΠ]ΌΪΚΙτ5. ἈΠ 8 τηΐον Τγαρταθηΐα 

Ῥτίονιπι ΝΆΡΙατΩ τι α]θριιηῖ. [ἢ δ0 ἸρΊτΓ 81 ὉΌΠ- 

ΘΘ ΠΤ τι5. ὈΒ11ΠῚ 6558 ὉΟΠΉΙΌΌΙ 1415 1 ΝΌΙθιι5. Ὀ71- 

τηῖπν Ἐ4 115, οὐ τάθπι τοῖθοῖὶ ροβῖθα ἡ Αά δδῆς 

τϑῖὴ ᾿πάιοδη αν ΠΘΒΗΙ ΠΌΤ ΔΙ 6ΤῚ γ010.. 151 {{| 

τυδία (ὐοταϊοὶ ἰθοίομθ ΒΘ μϑι 1 ὨΘῺ 518} 15 ὨᾺ] 15- 

46 ἔδοοιδ, 564 ὉΏΙΨΘΥΒΙ ἸΠΡΘΏΙ δὲ ΔΠΙΠῚ ΘἾτ15 

φορῃϊοπο πηθιθτῖε. Νϑμο δϑὺ ΘΠ ΠΏ ὉΤΏΏΪΏΟ, 

{πιθῖὶ 8ΟΓΊ85. 80 ΒΆΘΡΗΙ5 Ἰηδθοίδίτιβ 811, Οὐῖπ5. ἰΔ66- 

τα Ἱ ὉσΟΑΒΙΟΏΘη) ΦΠΔΤΩν8 ΟἸἸΡΙ πὶ ἈΓΓΙΡΙΙΘΥΙΙ, 

«δῆ Ρόπιιβ ἢ16 Βπνιρι 65. ἔτ᾿ φυῦπη ΟἸΘΟΠΘΙ,, 

Ἠγρογθο νη, 8}198. ἰαπηάτα τηοτηου θυ, ἄπην ὙἹ- 

νογοῦῖ δῖ Βογοσθηί, τ|01 ΘσοΙ 1556 ηϊ, δι ΤΠ π|6ΓῚῈ, 

αποά νιάοτα 1ϊοθὶ ἢ ὅδοβθ, ν. θάρ., Ευγιριθιὶ ᾿6 
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γιουίαο 4π1 46 πη} Ῥαρογοῖ. Νοπῖρο 16, διϊδηηβὶ 
οΡίθραῖ, γίνθθαϊ, {π|ὰ δουριουιη 6115 ν]ραβρᾶὲ πη8- 
το 118. (πὸ πλῖμῖῖ5 ἀπ δηά τη) 6556 ἈΓΌΡΙ ΓΟΥ, Ατὶ- 

βίορδπθπι 05 γΘΓδ115 ἃυΐ ΠΙ ΒΟ ΠδΤη ΘΧΡΊΙΉΧ 556, διέ 

ΔΙ ΖαΙά. οπιδέίθπη ΡΘΠΘΓΙ5. ἢ Θ.κτι8 δϑηξθηίαρ ΘΟ ΠῚ 

ῬΘΟΘΡΙ5886, 4806 4αΠᾳ46ῃὰ πβααδπ δχϑιαί. 

Ηρα ΕΥὙΡῸ 51 σοῃβιάθτοβ, οἵ {πᾶπι δηΐθ αἀϊχὶ πο- 

οοϑϑπά πη θὰ ϑοογαιῖα οατὴ Βασριάθ Πᾶπο οἱ Νιι- 

Ῥίτμη. τοπιροϑίδίθπη ΘΟΠ ΓΑΧΊ5568. 1Π16]}Π1σὰ8., δοζιίά 

ἀν} 1415. ΒΟΓΠΩ διιβοθρίο γϑυβιπαπι ρδιΓΟοΐηἶο,, ἴῃ 

ἴοθο πιᾶχίπηθ σοτητηοο στορόμον ἡ πῃ γϑροὸ ἰοοιιβ 

Ῥοιϊδδὲ φοτηπ ἴον αἰϊπ5. γϑρουῖνΐ, ππδην 116, ἴῃ 

{πο ἱπάιτιχίπηεϑ, ᾿ρϑὰ ΟΓΔΕΙΟΠ 8. Θρθοῖθ ΘΟΠΠΘΠ- 

δἴγαϊαπι, Ῥοϑδὲ ΨὙΘΥΒΌΠΣ ἐδ π βϑι ΠπῈ ΘΟ Π πὴ δὲ 

μΟΠΑσΘϑιμαπι 2 Νπη οἴϑι δαι15 ὅσουθα ἘπισΙρΙ46Π} 

ἰγαοίαγιυ ἴπ ΑΟΠδγμθηβιθ5, ΠΟ ΟΡ ΠΟεΖιι815. 

Βδηῖβ, πὸ Ῥοϊ ἰδπηθη τ] ΠΙΠ ΘΘΠτΙ5 5815 σΤΑΥ ΤᾺ 5 

πγΘΓ6, 4πᾶπὶ {πο ἴῃ δἰπὶ, ἰδητιδπη ἴῃ 6 ϑδοογᾶ- 

ιἷδ ἀἸβοῖρι!ο5. ΡΥ Ϊπιᾶγιτι Ἰηβρουϑιῖ. Ὑ16465. δυίθμῃ 

Θυπὶ ἴρϑιπὶ τηθιθογοϊοσιιη!, {πᾶἴοπι ποίαγθ ροίαϊς 

ΑὐἹϑιορ ἤδη 65: μᾶΠ) 1 π5 οἷτι5 Δα ΘΟΟΘ] ατὰ 1η- 

τοπῖι5 δϑίνγοποπιϊδθ ορθγαΐθα τ. ϑοογαίθϑ 

Υ6ΓῸ ἀοοίοτνῖβ ρᾶγίθβ θᾶ5, 45 6Χ ἘαΡΙρΡ 15 φοη- 

ΒΟΓΙΟ Δοοθριξ, (αποῖ. 

Θ64 τη ψϑγβίδιιβ. 118, 4π|όὸ5 ἰδηπᾶπι ὁχ ἔπισα 

ΤΘΙΓΑΧΙΙητ8,. [ΘΟ 515 φα ϑα]ζουῖ ᾿Πποογίαπη, Υο0]. 

Ὑ., υἱ βθπίθηϊα, ΟἴΠπ|5. οδιιϑδα ἃ» Πίοσθμθ ῬΓΟ- 

Ιαϊ1 δπὶ, ϑοογαίθῃ συμποιεῖν Εὐριπίδη, σοπδια- 

τοῖ, οομίθοϊς {τ|ῖ556 Εὐριπίδου ροϑβίτιιπ) ΔῊ Πα Έε5, 

Ῥοιαιβδαὶ δἰΐδι λοιιι5 Εὐριπίδῃ ῬΕΪαοΙριαχ πιοπάι 
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8588, 51 πιοᾶο δϑϑδὶῖ ὉΠ|ιη}: 4ασπίχιθ Βοο πποάο 
ϑοοναι 5. ̓ποϑϑθὲ ἀθβουριο, (15 510] ρϑυϑιιαβθυῖ, 

Ῥγίοσο ΝαΡιαπὴ. θἀοπθ δ ΠΙΔΡΊΒΙΓ τ.) ἰδ πὰ 

Π}11115 γ 6 }}}18 δ σϑῆθνα ἀἸσ6 Π61] τογίΠ050 ἴδτῃ ρΑΡ τη 

ΔΗ10]6. Ἰατιάαϊιπι 6856, ΠΘ΄π16. ΑΥΙΒΟρΠδΔηΘπὶ ἸΔΠῈ 

τἀτὰ 1Ππ4 “οὐ Ῥυδνιταϊθ οὐ τηασῃΠοσπίια ἸΠ510 8 

αὐτός ἴῃ Ῥτοιηρία. ᾿μαθιι1858 7 Τη0 γθρὸ Πιοσθηὶ, 

11ὰ 4πὰτα οχοιαγοῖ, Ἰρϑιιπι ἔαθι] 6. ΓΟ απ πη; 

ϑοογαιῖῖ5 βομοΐα δυριθβϑαια, ἢ πιθπίθ αἰπι6 811- 

120 ὙΘΓΒΑΡΑ ΙΓ. 

Αι Βιδοῦθαμῦ ὩΘΠΏᾺΠΙ ἴῃ. 60 ἰογίαθθθ, 4υοά 

Βίποβ. γϑιϑιιδ θβχοί 1586. βίδίπιθυῖμι ἴῃ ἰοΐ Θχϑιηρα- 

τΡθα85, ποῖ οἰνοιπηΐογαμῖαν. Ποάϊθ 6 ΝΌΡΙΡι5, 
Οὐα81] γϑγο μῈ}1ἃ πηαπιδηλ ἰδθαπᾶ {πθὺιῦ τῃ γοίο- 

ΤΠ 5ΟΓΙρι15,, πὶ ᾿ηϊοονα ΟΠ ποβίλδηι δθίαϊθ πα 

ἀπ]ουῖηῖ. Οὐδ πλιὰ τυ ἰαϊὰ οὐ δά πιηΐαν ἃ Π16- 

{1018 δη ἰϑιτορμῖοα ΘΧϑμΠΔ 115. εὐ Θχδθα τι {1- 

μ»ὰ58. Αρυά 605 {αδπίιπ πηθίγουη ἰδ 65 γα]θηΐ, 

ἰδπτατη πο ΠΟΡῚ8 ΒΟΓΙΡΙΟΓ ΠΣ ἸΠΘΙΠΟΓΙἃ οἱ Ῥοβϑῖδ 

1 σΘΏΙΙΠῚ ῬοΘυβαδάθ Ελ φιδπίο π05 σδαίΟΓ65 

τοϑιϊππθηΐα ἀἸ56Ρ 115. γον 5 ἰγαάιία Ἰπιποπλιν, ρΘὺ- 

Ῥεπάϊηνιβ. βαϊομθπι ἔτ] 46. οἱ ΔΙ τη ροδίδο πιᾶ- 

πἰἑοβίτπιπ ϑθ αϊπηαΓ , 4πᾶηλ Ὑ ΔΙΟΚΘΠαν5, Βειπ- 

οκιι5, Ῥοῦδο, Ὡ8Π}Π15 Π15 τ θι8. δ ποῖ, 1Π]Ππτὰ ἃ 

ϑυϊάα. ἰαπαιιατη. γϑυϑιιπ) ΑΥΙΒΙΟρ Δ η15. {απ Δ Π 

ΔττουῚβ. τηδη ἀδίθτη 

αὐτὸς δείξας, ἔν ϑ' ἁρμονίαις Χιάζων ἢ Σι- 
φνιάζων 

ΝΆΡΙΡα5. ροβὺ γ᾿ 970. ᾿ῃϑογοη ππὶ ῬΓΟπ ταν πηϊ. 

ὕπυμη ᾿ἰὰπι γτοβίαϊ, 410. [ἈΡυ1ὰ ἤτιπο τητἰῖο 



δ πιν “«“.. .- 

ΤΆΑΛΒΒΑΤΊΙΟ. ΧΧΊΙΣ 

ἸΟΘΌΒΙΟΙ δία. ἔδθθιοῦ γϑά πα ἴῃ Ἰρθὸ δχιεὶ τὰν- 

Ιαϊαν.). 4φαοηϊαπι ϑοοιαίθδ ἸΠΘΘΏ815. ἰθ οι] 15. Θι αν 6 
οοσθριι: 

οἴμοι τάλας, δείλαιος ἀποπνιγήσομαι. 

Τιβρσποτπε πᾶθο ὙΥ̓ΟΪΠ βιοιηδομο, πϑίαθ ἔδυι 

τηδα5. Ταηϊπια 16 γουιβδιίπηο:; ΝῸΣ νᾶτγτο Ζὰ 

ΓΒ 6 π, ἄθν Το] σοπ ἀθ Αὐβραπο 518 ἢ- 

ἀδς Βιοταῖν πἴοδι ἴῃ 80 Πανίδτα ΜΙΒΚΙΔηΡ 6 

Ρ. ΧΥΠ.: ἀδιπδθρβ οἱ πόῃ Δββθηθοῦ: ἀπ ἃ ὙΓΓΓ 

Ἠβιίθη ἄσπ ΑΒ ΒΟΠ ΘΙ] 10} Κοτῖβοῇἢ ο- 

Τὸ ΒΟΉ] α55 δἰπθν αηάθτοπ Αυβραθβο, 

ΟΥΙπ ἀοΥ Πιοβίον 495 Βοκτνιαςίιβοῖο 51ὰ- 

ἀιοη δι 5 πο πὶ γουριθηπ θη 1655... Νδη) 

51τὴτι} Δα πητα δα ΠΡτΟστιπὶ τποπτι πιο πα δον ον 8, 

ΒΙΒΡΊΟΙΟ ΘΡΓΟΙῚ5 10 ῬΟΥΒΟΠ5. ΔΠΠΟΙΆΠΑΙ5 ΘΧ ΘΟΓΕΠῚ 

ἀϊδογθρδηιῖα Ὁγαν. Αῤῥονῦῖὰ δάθο Βανθηπαίομη 

᾿Ρσιιαι σογγαρίθα ᾿πγαϑιῦ; 481 ἀτιο5 γθγβιι5 ΘΟΟΓΑΙΙ 
ϑϑισμαΐοβ8 Παθοῖ, τι] ΤΠ 6 1π|5 «15  ρῈ}15 δἰιγιαϊοϊ 

γυ]σο., νν. 1800. 1509.. Ἐδι5 Ἰστταν ὙΊΠ σοηϊα- 

ΙΟ ΠΟΠΠΘ Ροῖαι [ΟΠ οἰΐατη αὐ γούϑιτη Πη1- 

ἄταθιπι Ῥοριπονο ὁ τιπὶ γθνῸ ἰτθπὶ ἀἸβοῖρι 1 α11- 

Οἴ]π5 6556 σοπίομήο, πὶ ϑοογαίθα π1Π1} 51 ΠΠπᾷ 
τοροί: 

οὗτος, τί ποιεῖς ἔτεῦν, οὐ πὶ τοῦ τέγους;. 

Τιὰ νιάθ. {φπαηία Ἴη5ι1 Οχίγοιηᾶθ βοθηδθ [δϑιγ 5. 

Ναϊαγαμπη. Φ ΠΙΟΙ] πᾳ 15. τι Ῥογβριοῖαθ, ἤπσο {}Ὶ] 

πη ληθθ. διπθ Θἤδυιτη ἀἰβοιρυί!ονιπι ΟἸ ΠΊΟΓ ΘΙ, 

οὐ πιθαπαθαηι ϑοοναι 5. ἀἸνίπαμπ ἰραπαΠπ|αἴθηι: 

4αθιη 851. ἐγδοίιιβ ἰαθαῖίιν. ΟΥ8.),. πΠΟΏ ῬΟϑδιξ Τα πὰ 

ἃ ϑ8ιι 4115 βαριθηϊαθ ἀγουῦίονθ, ργδϑίουοα ϑιγθρβϑιᾶ- 



ΧΧΙΥ ῬΕΛΕΕΑΤΙΟ. 

ἀ15. Ἰηϊυγίαυι τ] οἰβοθ ἀι ἀλάουθηι, διαὶ Ποηνἱηἶϑ, 
400 πηϊηϊπηθ ἰθυγοῖι ϑοογαῖθθ. γιάθδηθ ἸΠΟΓ ΘΙ 

ἰτ5. 1ἢ ΘΟΡΊΔΙΙΟΠ65. ᾿ἰὰ ποι 6 παῖ, τὶ ΔΡ 4}115 

ΓΘΡιι8. ΟΠ. 115 ἀγοοδγοίαν, ἃ Ρ]αίοηθ Βὲηϊθ τὰ ἰο- 

οἰ8. ϑυπροϑ ἀρ, [Π.| εἰ ΧΧΧΥῚ, Ἔδρτορὶ ἀθ- 
δουρί ὁ ΟἿ ἴῃ οχροάϊμοηθ ΠΗ ΠΑΡ. ἃ πη0 

τηδηθ δα αἰγου μα βίαθαὶ τηθαηαί! 01 ΓΘ μἴτι5. 6 

Ὧ6. ποοῖθ «υμάοην Ἰηρταθηῖθ ΔΡαποοθαιυ, Ηος 
ἰαηάθη πιοάο ογὔθάϊθυῖμὶ ἀϊρηιην (Ὀμπηοο οχὶν 

ἔπη Οὐδ 1η ἰδοίου πὶ ΠΟΘ 4115 νιάθυι. [π16]}}- 

Θ8. δαϊθηλ, «πδηίπι 1 ΘΓ Π ΠΠΟΠΔΘΗΪΙ 18} χΠ1ι15 

ῬΟύβοηᾶθ. πλαίιϊο 8 510, 
ὅς: τὰΐϊ δάδπιο ἴθ 60 οὐηϊηδηίι 1ηἰππ 

ΙΔ η.) 4πο Ποιπῖηι ᾿ππΟΟ θη βϑιπλο Θυϊην ἔαγιιι πη 

Ἱπιραϊδν ον; γ᾿ 179.. 864 Πᾶφρο ψϑύρα, ἤοπὰ γϑ- 
ΠΙὰ ΒιΠΠ ΠΟΤ) ΨΙΡΟΓΠΙΠῚ ΟἸΧΘΓΙΠ.. ΠΘΗΙΠΘΠ 6586 

γ6γ6 ἱπιθυργθίαϊαμη ραΐο. ΝΠ] ῥγοβοιτηιβ αὐιῖ- 
οὐ]ο ἄδηιθμάο, αιθηη ἰδηθη πχαίπ5 ΗθγμᾶπηοῸ 

Βιυποκῖαβ. αἰϊθπίαγογαι. ΠΙαὰ θηϊπὶ δρῖγα οαρι- 

Ὠ}115. ΠΏΡΙΙΠ115, 4 ποιηοίο οχ ὑπῶργᾷ. 50 0]46 το- 
Ῥδπίθ ἴῃ Ῥαϊαθϑίγαθ ᾿πόθμη ἀδἔθδγδυμαν. Αἢ γογῸ 

ἴῃ Ῥα]αοβιγα τηθῃϑᾶθ διαρθαπὶ  Οοά 8] τἰὰ 6ϑῖ, δἱ- 
416 τοπὶ ἴῃ ρα[αθϑι ἃ ΠΟ ἰπίγὰ ἀομχθϑίοοβ 5 ]α6 

Ῥδυ δίς 5. ΠαΥγᾶγΘ γ 1. ΠΟη πα 1Π πη} Ἰρϑιιτι ἸΘοιιπ 

δἰδιϊην 110 ΠΑΡΓΔΙΙΟΏΒ ΤἸΠΘΠΊΟΡᾶΡ6 ἀθθῖ: ἐν τῇ 

παλαίστρᾳ καταπάσας λεπτὴν τέφραν κατὰ τῆς τρα-- 

πέζης, εἶτα διαβήτην λαβών, κάμψας ὀβελίσκον ----ὑ 

1τὰ ἔδοι! γογίθηο ὙΥ Ια; 

ἴῃ ἀθν ΒΙΠρΘβΟΠα16 βιγθαῖ ὁσ ΑΒοΒ6 

ἀὰ αυὐξ ἀθῃ ΤΊβοΙ, 



ῬΒΑΞΕΑΤΙΟ. ἌΡ 

δὴ βᾶπ ΘΓ οἷβῃ Βυδιβριθβοβ θη 
απ ὦ γουρορ᾿β αἷ5 Ζιγῖο] ἀνα, 

ὕπά Βυτιὶς Βαιϊι’ οὐ ἀλ5 ΟΡονγκ]οὶάᾷ 
ἀοτι πορϑιιριςχί, 

1ἃ εἰδὶ παυγδηα! σαπτιβ Ῥα.110 ομηθηάαιϊιι5 δδι, ἰδ- 

τθῃ Ποίαμη ΠΠπ4Δ ἃ ὙΥοΙῆο, ποῦ ἃ" ΑὐἹβδίορβαμθ 

λεῖα. Εἰ δαΐοπὶ ΠαΡΓδῖΙΟ ἴῃ ἤᾶπο ΒΘ ΘΠ 18Π} 

Ἰπϑιϊξαϊα : Ζασθτα πθπ ΠΑΡ της ἀἰβοιραὶ, ἀπᾷ46 ςο06- 

Ππᾶπὶ 51ΠἸΘΓΘηΐ, ΘΟοΡδίθ8. τηδο βίου, τ 115 [ἈΠΊΘΏ. 

ΘΧρΘ]]ογθὶ, ρει Ἔχοοσιίανιῖ, 4α0 111 ν6] 6- 

Ἰδοιαγθαίαν γ6] ἀοοθυθηῖαν. [ΏΒΡΘΓΒΟ ᾿ΡΊΓΓ ἴῃ ΠΊΘη- 

58 ΠῚ ῬΌΪΥΘΓΘ, γϑγιιοιΐο ᾿ποαγγαῖο δὲ οἴγοι]ο ρῥγα- 

Βδπδθ0. ποι 4πο4 4188 ἔδοθγαῖ, σθοπιθιγίαμν ἀοοαῖι, 
5864 [πγὶ1 ΟοὐΠιδάδιη αι απ) Δ} ἔδοι ]ΠΠταῖο βδιιαγ βϑὶ- 

χηᾶτη οἷ ᾿ΟΘΟβ᾽ 55 8 ἴῃ ῬΌΪνογ ἀθβουιρϑιῖ, 4ιιοπιο- 

ἀὁ 5101 ροβϑδϑὲ 4|14 18 ν ϑϑδίθιπι ΒΌΓΓΙ Ρουθ. ΒῸ μΐη)!- 

ταπι γΘμ 110 ΘΟΘ Πᾶ ρΔΓΔΙῚ ροίΘδί. τὸ ἱμάτιον 6ϑι 1ἴά, 
αοα δἀΐλοονα βιαϊπογαῖ, τι φαδθϑιϊομθπὶ Ῥγόροϑὶ- 

ἰᾶτὰ ΘΧρ] ]σατοῖ: ὑφείλετο δυΐθηα ΠΟΠ 6ϑῖ 1ἰὰ ἀϊοιιπι, 

«παβὶ διγαίτι8 δϑδαῦ ἈΠ πϑπ8ο δχ ρα]δθϑίγα γα βέθΠ, 

564 τῇ ἈΓσαταθη ταδὶ ἢ οπηδιΐϊοδα οἶτιβ ἀδιμοηβίγα- 

τἰοπΐθ. οαάϊτ: «αοπιδάἀπηοάππι ἴῃ Ρ]αϊο, γ. 1608., ὁ 

δ᾽ ἁλούς γε μοιχὸς διὰ σέ που παρατίλλετας, γοτ- 

Ῥὰπι παρατίλλεταε ποθὴ ἄ6 δοϊΐοπθ δχϑθαπθηεαο Ροα- 

86, 564 46 Ἰοεσὶβ δειουϊίαίθ ἀϊοίπιηι : Παπὸ δηΐπη 
Ῥοθῆδπηι ἰοσα οσοπϑιϊαϊατα ἀἰοἷς πομ ἴὰπι τι Δι] ο να 

ΘΟΘΡΟΘΡΟ πα ΟἸΠΙΠΟ,᾿ 4πᾶπὲ| τὶ ΓῸῚ αἰ γ 165 ται] τὰ πὰ 

ΒΌΡΙΓΘ τη] }1]|6ηϊ. Ἐν τη Πὶς οοπϊδοίαγα Ὑ ]ο κου 

ΠΔΥΠ ΠΟ ΤηΔ 515 {πᾶπὶ ΒοΟΘΟΚΏΣαμι δά Μίποοπι 

Ῥ. 1τ74.. Αδϑομυ τὼ ἤδηῖθ, γ. 911... ἕνγαῳ τιν᾽ ἐ- 



χχυε ῬΡΒΛΕΕΑΤΊΙΟ.: 

κάϑισεν ἐγκαλύψας, ρΡογδοπᾶμπα δρνγο αίαηι ἴδοῖϊῃ 
βοάρυθ, πϑιρο αἱ γᾶροράϊαθ ροθία: ῬΟγβ0 ἴῃ 5.0- 
ῬΙδιη. Ρνδθίαι. δα δου}. υ. ΧΤΤΥ. Τρ5.. ἰπλτιηι 

ἀοοίοε ροϑυῖ χκαϑεῖσεν: ἴῃ Τιγϑιδίγαία, γ. 887., ταὺυ-- 

χὶ ῥαβδίζειν καὶ τολυπεύειν Δα ἃν συιτηθῃίιπι ογαῖῖο- 
τἶδ Γ, γϑιϑιγαῖδθ Γοἰογαπίαν, ᾿ἰδιᾶ 8. τὰηάσηάο δὶ δ.» 

Τηδγὰ Ὠθοίθη 0 σΑΓΓΙΓ6. 

Τιαψιιθ ΟΡ Ὰ Π]Δ110 1Πὰ τημ]τιιαι δ᾽ θγαῖαν Δροῦῖο 

Ἰοοδμαι ΘΟ 5110. Νὰπι {πηι ϑοογαῖθ5 σΘΟΠΊΘΙυ 86 

ΟΡΘρᾶτῃ ἄατοῖ; γοϊαῖς (ὐομμϊοιι5. Θ᾿ ΠΗϊΆ ἢ) Θ᾽ 118. Ὑ1ΠῈ 

ψαΐγ16. ῬΓ ΟΠ] οπα 5 ΘΧΡΟΠΘΗΜΙ πῃ Ἰροιηι ὙΘΥίΘΓΘ, 

ἀἸβοιρα Ππ6 Ἰδοιαπεϊαπι, «πὰ Θαριοθαῖαν ϑιγορϑια- 

ἄ65 ταῖτιιπι ἴῃ τηοάπτη, ἀδρίηρδνα, 5ῖγ6 116 ΘἈΠΠ41- 

ταῖθ [ἃ 56 σϑϑδϑῦαὶ τι ΔΠοθγοὶ ϑινθρϑιαάθηι ᾿πουῸ τῃ- 

Ἠϊαηίθπι, 5ῖν6 δία τα τηλσιδίγ απ ΘΟἸΪδπι αι οαρι- 
ἀϊιαιϊο, φάππι, φαδπίαπι οιμ ἀθοπθϑδίαροι 510 ργδθ- 
οομῖο, πΘβοιΡοί. 

άπ γϑτῸ ἴῃ ΠΟ ΠΟΤῚ ΠΗ: γ πὶ οἴῃ ΟΠαογο- 

ῬΒΟμΙ5. 1Πππ|5,. ΦᾺΪ 1ιοί 1π Πδο [ἀθτἃ τρϑάτιοιιιβ οϑὺ 

ἰαῃαιιαηι ϑοογ 15. ἀἸβοιριἝι5 ΟΥ̓ ΟΙ Ο5Ι 551 Πη1ι8. [θην 

ἴω Ανὐὶραδ ν. ιδδά. ϑοοταῖ ἄφάϊτιδ ΔΡΡϑ]αιαν. Εν; 

ρεφῶν ἢ νυχτερίς, 4881 ἀϊοα5: ΕΣ ΘΙ ΘΙΙΟΒι, 416 

ΝΔΟδιθα] 6. Μοιμμπῖ οδ᾽ὰ5 οαπ ϑοογαίθ ἔδη}1}18- 

γα 5 Χαπορμοη ΜοιμΟγΆ}11. ΠΡτὸ Π. (ἀρ. 1.:- 

Οτοάδϑ ἔιιϊ556. δατὴ Φαοάιθ ἀγυπόδητον ἀεί, 5ιουὶ 

Αυϊϑιοάοηναμι τὰ Ῥ]αΐοη5 ϑυμροϑιο, οἱ γιοῦ ἄυτο 

ῬΓγαθοῖριιθ. ϑοογδι18 ἀϑηλα τι]. 

Τιαψαθ ἀπίπηιιβ ἴῃς ΘΠ) ΘΟσ Δ ΟΏ ΘΗ. ̓ ηοἸ ἀξ, 
οἸἴπηῖη αἱ τηᾶρὶθ ΠἸΒΟΙΡΆ]05 «ποβάδην ϑοοναι8 θὲ 

βϑοϊαϊοι 685 ΔΙ ΠΠΡῚ {δηι ᾿Ρϑατη ὨχαΡΊβύγαπὶ Θ ΧΙ ΠΠχΘὩι. 



ῬΈΛΕΕΑΤΙΟ. χχυῖν 

Νίατὰ οἱ ἰπ' ἀνῖρι5 τὰγρ6 ποίδυηῦ 6115 Ἰπ δ ΟῚ Ῥ6- 
οἴι8 ῬΘΟΜΠΑΡΙΘΡ, δὲ ἴθ ΝΌΡΙΡΙ5. νι ἀθπλιβ Ῥγδθῖοῦ 

ῬΓοΟρυδπὶ Φιδη δηλ ϑοογαιῖδ βρθοῖθπὶ ΤΙΔΙΟ] ΠῚ, 

4πᾶπ ΟΠ ουι5 ὁδί μι, ΡΙ ασΊπηᾶπη 61 ὙἹΠ ρου Δ] ΟΠ Θ μὰ 

ΑΒΒΘΟΪΆΓΙΠῚ ἸΠΘΡΙ1Π15. 6888 σομἤαϊδτη. Ναπι 8]185 

4ποά6 ᾿πι6] }Πρὰ5. πητ! τππὶ ὩΟΟΘΓΘ οἷατὸ ἀοοίουι ἃ}}- 

δι 405. ἀϊβοιραϊοβ. Εἰ δου {π146Πὶ σδιιββδα ογθο 
ΡΟδίδπι διΐᾶη δῖα Βροῃΐθ ἃ ψϑγιίαϊθ ΓΘ β51558 δἰ πι8 

ατ ὈΡΑ οι) ἔδοϊβ586. ϑοογαίθη ἃ6 50] 1Πγῖππὶ, 4] 

δὐρδί γᾶστιβ οἵ ΟἰΓοι ΠΟ γπθιι5, «αοπῖδμι ἀΘηγ]αἴο- 

ΓΙᾺ ΤΊ ΘΕ ΘΙ. ΟἸΤοα ΘΠ ΘΟὨδΕΙρᾶιαπη; 51115 ΔΝ ἐμ 

ΤΟΥΤῚ 115 αἴ {τι6 Πριιτα 2, ΘΟ ἴπ τη ἀατη, 4] δῖρ πᾶ 

[Ἀθυιοδηῖαν., ἤπρθηβ., γοΪα: βρθοίαν!,. Τά ποη ρο- 

τογαῦ Ἰηΐθι Ορι {6655 4ὸ5 1π ΑΘΓ ΠΙ5. γιϑιῖαυα σοη- 

ϑιθνογαῖ, ἢθγ1, 564 ρορϑίϊιοα ΠΡογίαΐθ ᾿ηυθηϊθηάιις 
Ἰοοιβ δγαΐ, 1ἢ {161} ΟΠΊΠ 68 11] ργΔθοθρίου 5 ΘΧΊ ΤΩ 

χηϊπίπιῖ5 ἴῃ τοῦα5 Δἀ πη αίου 5 ΘΟΘΟΡΟπίαγ, Αἰσιε 

μος οὐβάο 6886 1Ππᾶ ροθίϊοα ἃγίθ ἱπυθῃίιμῃ, χιοά 

ΔυοῖΟν ἴῃ Ὑ 65Ρ15 πεσαγιὶ 54115 1π|6]] βοΐ} ἔαϊδ56 ἃ 

βρϑοιδίουιθιβ., Ὑ61] τι Ἰοῖθαι5, ΦΌΙθιι5 τηὰσ 5 Ρ]δοαῖι 

ϑοΟΓαι5. ἀθβουιρίο ἴῃ ΟὐππῸ Ατηϊρϑίαθ [5 δῃΐῃι 

γἹἀθίαγ δὐση ἴ]6η} ΠΡΟ Χ15586, 641|8}18 ἴῃ Βοτηϊ- 

ττιπὶ ΟΟΙ}18 γουβα δαῖτ, Οἰϊο56. [ἢ Ὑ115 ΟΡΔθιΪδη- 

ἴθι δἵ οἰ γΊ086. ΘΟ] οαπιθηΐθη. [|ἢ ἤδπο οογία 5θη- 

τἰϑπίϊατα οχϑίαϊ ἃ} 60 ἀϊοίπμη ἀρὰ ΠΙορθηθῃ, 
ἘΠ » -" » ϑικ" ἢ - Σώκρατες, ανδρὼν βέλτιστ᾽ ολίγων, πολλῶν 

δὲ ματαιόταϑ'᾽, ἥκεες 
Ν Ν « »“΄᾿ 

καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς --α. 

Η!5 Ἰᾶπὴ ΘΟῊ ἔθοἾ 5, ΠΟ. ΘΟΤΏΠΙΟΓΆΡΟΙ ἷπ 60, φιοᾷ 
ϑοοτγαίθπι διατὶ τηθυοθ θη ἀοοίγιπαθ σᾶραγα εἰ τὰ- 



χχύῖχε ΡΆΔΕΚΑΤΕΙΟ. 

Ἰρπίου τα τππογα ν. 876. Ἰαοίατ α ἤηχιῖ, 4αθη Χ6- 
ΒΟΡΒμΘη αἰψπο Ῥαιο σγδίιϊτα ᾿ηδι1Ἐππ!]0 6. ΠΟῚ 51.115 

ΘΟΙΏΠ.0 415 564 πι58] Δογιμαι ῬΓΟΒΡΟΧΙ556 ἐγδ τἀ θυιιηΐῖ. 
Ἐτδπῖπὰ {Π1π|4 {αππι υἰϑιταϊαπι δϑϑαὶ ΡΒ] Οβορ ας ἀο- 
οἴου, ροίΐαιε ἴῃ ϑοοραίθμς ἔχοι ἰγᾶ ΒΓΕ ΓΡΙῚ, 

4υῖρΡΡ6 Βομπηηαπὶ ρα ρου αξιπι ΘΕ 116.,. τ ἀΡΒΕΤΟΥ, 

ΠΡοναΙ αϊς δὰ ροϑὲ ΔΙ {πᾶπῖο Ἰαινἀαι!ϑϑιηπα, γα]ρῸ 

ἴμηι ΟΘΡΠΙ ΠῚ διααθ δρθοίαϊαπι: {απ οιαπι Ῥᾶιι- 

οἱβ ΦΑΜΕΝ οἰτι5 ἀοοιγιηατη. δάπηο θα ἀϊβηδτν 

ΤΑΌΠΘΥΙθιι5. 6556 ὙἹβᾶῃ) ΟΓΘ60. 

Οεἴοτυμα τἰὰ ϑοογαῖθα ἰη46 ἃΡ 60 ἰθῃιροῦο, 

40 θυ] Πᾶθὸ ῥυϊπηπι δὲ δάϊα, ἀερομετρεῖν 
δὲ ἀμρίεχ ἰγδοῖασθ ἀϊοοπάϊ βϑπι5 ἀϊοδγθίιν, τὸν 

κρείττω λόγον καὶ τὸν ἥττω, 1ὰ ἴδλοια βοιῚ Ρο- 

τιῖ556, σὐπηοῦο ΒΟ ατη πλα] τ ἀϊη 6. ΘΟΙηΟΘἸΔ πὶ 

ἘΒΟΓ ΑΒ Άτα ἀϊδοίραϊο, ᾿ψαθι. Τιίααιιθ δυὐθηῖ5858, 

εχ Ρ]αϊοπὶβ ἀροϊορὶὰα οὐ Χϑηορβοηῖθ Οδοομο- 
πιῖοο, ἀρ. ΧΙ. ᾧ. ὅ., ἀρραγοῖ. ϑεά η]υἃ «υοάιθ 

εἰγουμηίεγοραίανῦ, ιοὰ ἃ» Ἐπρομάς ἀδολέσχης 

πτωχός οταὶ ἀϊοιαδ5: ουϊὰ8. ΓΘὶ ἴρ56. τηθη!]οηθηὰ ἔδ- 

εἷν ἴῃ βδοάθην Οδοοπουηῖοο οἱ Ρ]αῖθμῖθ Ρηδοάομπρ, 

Ῥ.- 7γο. Β. Ηδϑὲ.. ΔΑάδαμάιβ 48 μας τ Ἀθη κοηῖιϑ 

ἴπ ἀπποίδομθ αὐ Χορ. δΜίθιμογαθθ. 11}. 1. (ἀρ. 

Π|. δ. ὅ1.: 4186 ἁαΐθπι ἔα ΡΟ] 1415 γϑυρὰ ἃ} ΟἸγμι- 

Ῥιοάονο Μ5. τεϊαιὰ ἀϊοιπιμ;, τἴὰ σοΥγῖρο: 

τί δὴτ᾽ ἐκεῖνον 

τὸν ἀδολέσχην πτωχόν, ὅς - 
τις τἄλλα μὲν πεφρόντικξν, 
πόϑεν δὲ παταφαγεῖν ἔχοι; 
τούτου κατημέληκε: 



ΡΕΛΕΕΚΑΤΙΟ. χΧχιχ 

βὐν τα αἀδολέσχῃν ΒΆΡ6Ὸ ῥγδθάϊοδιὶ Ιοοο, πεω-- 
χόν οΟὈΙΘοῖ.. 

Ταπάδηη του θγίου ραν ρ6Γ δά Επγιρι θη. Ετιτὴ 

οαάδτῃ ἴῃ ἔαθυα δἰϊᾶπ) 4115 1τὴ ]οοἷς γε] αγὶ, ραίοις 
γ 6] 1) ΠΟΙ Ἰηιιτα Υ. 1 574.. 564 πλϊητ|8 ρόγβρθοία βιιηὶ 

1118... {ὰ]θὰ5. ὁσουΐιπι5 ποΐδταν, γ᾿ ὅο. τί χθέος ἔβα 

με. ΥΟΙΠαΒ νογατ: πο ἢ δ ομαϊά Ρεάταπρς 

τη 10 ἢ. [ΠΠ|6 ᾿ρίτὰτ ἀσαϊθοθ ἔουτηὰθ ἀοΥοδ6 ἰηϑιίος 

ΔΡθιϊναἴτ5 Ὁ 1ππι5]ς1ἀϊα γΘΡΏΔΟΙΪῚ ΒΟΥ Οἢ 5 ἰού πηα γοά- 

ἴηΐοσναγε δια ἀπι. Ἀἰᾳιθ ἴῃ σγαηάϊογ ἀϊἸαϊθοῖο 
οιδὶ Δ Τα ᾿πεϑί ἴῃ τϑπὶ ἰΘπῖιετα 84 1) τα τἱ ἀἸοα]], 
ἴλυη 6) ΤᾺ ΧΙΤηἃ ῬᾺΥ5. (Δ ΟΘΕΆΓ πὰ 5118 δϑὲ ἴῃ 60, φαοά 

65. ΔΙΊΘΗΠ ΟαΠῚ ΟἸἸΠἾΟΘ. ἘΘΙΩρΓᾶϊαγ, [Τπι6]] 1 θη- 
ἄτπὶ δϑὲ ΘΗ) ΦῸϊ 1ῃ ὨΠΠΊΟΤΙΠῚ ΔῊ σ.151115 γΟΓΘ6 ἢ“ 
ἴὰ} ΔΘΓΘ Δ]16η0 ΟΡῬΊΓ6581, 4{πιπὶ δ] νη άτιπ δϑῖ, 505 
ἴδτα οαρὰς ταάθγο οἱ ἀογϑαση. Ὅᾶτο ϑιγρερβιδάθςε 

ΔΟΡῚ. Δ]16Π1 ἴΔΠΠΤΙΔΠῚ ΟἸΤΩΙΟἾΤῚ ΠΙΌΓΘΙΡΊΙ5 γαΧδίι8, 

ἄσπι σοτριι5 ταάῖι, τὰ Ἰοφαϊϊασ: ἀοο ἢ ΘΕ] Πα 

ΟΜ] ΡΘΒΟΒΙΙΟΒ τ] }: 4188] τίς κόρες ἔδα 
μὲ τοσιίαϑϑοῖ, οἸμπισε μὰ γοπαίασιιβ. ἘΌάδτα τηοάὁ 
τ 15. 

δακνόμενος, 
ὑπὸ τῆς δαπάνης καὶ τῆς φάτνης καὶ τῶν 

χρεῶν, 

Πα ἀ1 βΌμῸ δά χόρεων. . Ῥδρῃδοῦϊο βου η εἰς 
οΒιησαβ: 

88 ᾿διβϑθὴ τη] ἢ: 
ΤῈ ϑεμυϊάθηζαῃ], ἀὸνρ Ῥίδγάδθι}], Ααΐ- 

ὶ ὙΓ ἃ ΖΕΥΙΕΙ, 
Τ)6ς ϑοῖιπεϑ ὑγεσθῃ Βῖετ: 



ἄν 

χχχ ΡΆΛΕΕΑΤΊΙΟ. 

πᾶπι γοσῖιπι 4πΟατι6 1Π]Παγιιηὶ διπη το δαπώνης εἰ 
φάτνης 5ετγαηάα. 

564 φυοῃίαιη «πο ῬΥῸ ἔα σπθηαῖο ῬΓΪΟΓΙ ΠῚ 
ΝαΡΙαμπη πυταθγαθαῖιγ, δἰϊδην ΟΠ ῬΟΒΙΘΙΊΟΥ 15 

ΟΠ] ΟΔΥ 1115. 1{Ππ|5 τη ἰΘοιμ δα δ τπᾶτὴ ἃ}1- 

414 ρῬτορυῖαπη ῬΈΙΟΡῚ5. ΘΠ ]Οη18. Αἰ(τ6 ἴπ βδίπρτι- 

115. γ 15 6χ ΟΊ ΠΟΙΡιι5. Φαϊθιιδά δι τ ΟΠ αυϊα5 618 

ΠΟΏΉ11145. ΘΡΊΘΤ 6 ἰτοὰῖ ἴῃ ΟΟΠΙΘοἰδ 615, τὰ Ρ. 170. 

Ῥ- 105.; 6ἷ ἴῃ πηθίου αι ΓΟ η8., Ρ. ὅ8.: 11. ΘΏΪῺ 

τηϊου ρυθῖου Θχὶ πᾶ Πὶ ΠΙΡΓΟΥῚΙΠῚ 1] 5110 ΟἸμΠ564π| Ρ6- 

ὭΘΓΘ. ΘΟμϑρΙι δηϊπ διιοιουαΐθῃ. ΜηΠημτη6. αὐιῖθπι 

ῬΥδοιθγι θη τι|5 Θϑὶ πος ἰοοο Βαυθηηδβ ΠΡΘΡ, τιπὶ 

4101 ἴὰτα γν. 1100. οπὶ φυαγίο οσιο ΘΟηΘΘΏ 16 Π5 

ἴῃ. ἐχϑροῖς βλάβη. ἘΧΕ(ΙΒΙΟΥ 6ϑῖ βουιρίιγα ρ]αγ1- 

τηοτγιπῃ ἐχϑροῖς ἀνεαρός, 4πᾶπι τ ΡΟϑ511 ῥιῸ ἔα ]βὰ 

οομἀθμληδ}1, ῬΓΔΟΒΘΡ ΠῚ 1080 Δποίογα ἰθϑαΠοαηΐα ἴῃ 

ΡΙαῖο, ν. δθ1., τοῖς ἐχϑροῖς ἀνεαροί. Απιδίτορἢ!- 

οἂπι σΟποϊ πη αῖθηι «ππΟΠ] 00. (βου ρβθυῖηι, γι468. 

Ἑδάξδιη γεγο ἰθρα ῥυῖι8. ἃ} ἁπιοίοῦθ ΘΟΙΡΟΒΙΙ Ἰπΐον 

56 διδηΐ ὙΘΥΒΙΟᾺΪ: ὶ 

σωτὴρ δόμοις 
ἐχϑροῖς βλάβη. 

ΤΠ σοῖς ἤππς δοάδπι ἴῃ ΘΘΏΘΤῈ (ἀΤδΙ]ηδί!6085 Π0Ὲ- 

δαΐοσα. Ετ δἰ αβηιοάιϊ αἰϊαιμα ἀοοοῦὶ νιάθηναν ῬΉΟΙΙ 

Τιεχῖοο, Ρ. δὅ1ὅ., μέγα φρονεῖ μᾶλλον ἢ Πηλεὺς ἐν 
ΟΙ5. Ὁ. ἐπὶ) τῇ μαχαίρᾳ. Ὑτάθιαν Βοος ἔτασμχδπίιπι 

νούβϑι5 6586 ψΓϑι1 ἨΔ ]ΘΒΊΠΠΟ 8ΘΡΕΠ|0 δὲ βοχᾶρο- 

Β΄ π|0 ἀρ ροβιι, ουηῖβ80 ΠμΘπμἸβίιο 10 ἀλλ᾽ οὐ μὰ Δ᾽, οὔ, 
μάχαιραν, ἴῃ ἢσπς ἔογα τποάιτιηι; 



. ΡΒΔΕΒΝΛΑΤΙΟ. χΧΧΧΙῚ 

τ 3 ΓΣ »- «» -ὅῬ ᾽ 

“γπέρβδλος δ᾽ οὐ᾽κ τῶν λύχνων πλεῖν ἢ ταλαντὰ 
Ν 

πολλὰ 
ν᾿, Ἂ , 

εἴληφε δια πονηρίαν. .. .- 
Φ ΄, -» -- ἊΝ : ἣν 5..} “Ὁ οἷςπερ μέγα φρονεῖ μᾶλλον ἢ “Ἴηλευς ἐπὶ τῇ 

μαχαίρᾳ. 

δ ο] δῖος ΤΠ θοονῖι., [ἀν]]. Ὑ. ν. 118,, ὅπερ δη-- 

λοῖ, ἱπᾳιαῖ, τὸ ἐκάϑηρεν, ἀντὶ τοῦ ἔτυπτε 
᾿ ἀτ ἃ" ᾿Ξ μ ,ὔ Ν 

καὶ ἐξέδαερε. καὶ Αριστοφανης, πέδει τὰς 

πλευρᾶς καὶ ἐκάϑηρεν. ΑΒετγιπέαν Πᾶθο ουτα 

Ψ11115 515 ἃν. Η. ϑιθρῃβαᾶπο ἰὴ Τἤδβαιγο, Υο]. Π. 

Ῥ. 2.. γίιδηθ βεῖγθ, «ποιηοο0. σογεροπάα 51η1} 

᾿ἰἰὰ πϑιηρθ: “ριστοφάνης, ἐσπόδει τὰ πλευρὰ 
κακάϑαερεν: 406 ἸδρΟΡδμ ἔπη ργ 5 ΙΟ00 1Π]ΠΟγια 

1 γθῦϑι 1570.; 
5» ’ ᾿ » ’ 

χασποδει, πάπνιγξε, πκαπέτριβεν. 

ἘοΥ 5515 Ἰάθ πὶ ϑο ΟΠ] ἀβίο5 οχ 110 ἰοῃΐθ βογιρίπγαθ 

ἀϊνεγϑιίαῖθπι Πδιιδιῖ ἢ γεῦϑα 1008., τῆμος χαίρων, 

ὁπόταν πλάτανος ψιϑυρίζη. 

Οὐἰβίθγαπι ἀτιὰ8, «ιδηΐαπι 5010; ΘΟΓΙΘΟΙΟΠ65 

εχ Μ5. πρνὸ ἁηΐθα ἤοὴ ἰσορῃϊδβθ, ΠΘΟ. 5116 61π|8- 

το ἰοβιὩ ΟΠ10 αἱ γῸ ἔοι πμ 85, ΘΧΡΙΌΤΙΡΒΙ 1 
[4 

ν. 181. Περσιχα Ῥτὸ “Περσιχαί οἵ γ. 107. περιτύ-- 

χῃ Ῥ͵ὸ ἐπιτύχη ὁοχ Μ5. Ἰ)λονν] αηο, 4πο δά Ρ]αΐππι 
ο5ὲ τιδιι8. ἔθ ἸβἐθΡ τιδιπι8, ΘΡῸ ΘΧΟΘΓΡΙ15 6Χχ 60 Ποη- 

Π}}}15. Δ Νιο5 που. ρος οπῖμα περετυγχάνειν 
ΘΡΥΘΡῚΘ ΘΔ 411 1 ΒΕΓΩΤΗΤΙΠ ΠῚ ΘΒ ΓῚ ΤῊ] ΡΘΡΊΠ δἰ {π|6 

οΡδάϊθηιδηλ αἸϑοΙρα]!ογιπα: ἐπετυγχάνειν, ΟΡνΙᾶπι 

βου, δομυθῃιθη τι8 δϑϑθῖ ΟΡατ θυ] μτὶ ϑογδα, 

4ππᾶτη 61, 41| δι1ἃ 5ϑροῃΐα δα ᾿ηβρθοίαπάπηῃ 46 οουθ6 

ῬΘΏ51 ἀθβδοθηάιδβοι. Ῥγιβ δαίθια 1ΠΠπ4 6δο δπρὶ- 



χχχῖι. ΓΡΆΛΕΕΒΑΤΙΟ. 

“18 ἈΠ ρ]Οχὶὶδ Βιπλ, 4π [ον 5 τη δοἄσπὶ 86 Βυαἢ- 

ΟΚΙα5. σοδϑδιῖ ἴῃ Τ᾿ γϑιδίγαϊα, ὙΥ. 999. οἱ 550., 

οὐ πρὸς τὸν ὄροφον ανατενῶ τιὲ Περσικά. 

Νομ δηϊπὶ υἱάϊι ἀπια]θπὶ 6556 τὸ “Ζ]ερσικά: 4αδια 
ἰάθη το] ἴπ15 Θϑὶ τὼ μος ἰοοο, «αοά ρυϊάθι ἴῃ Νι- 

Διθιι5 ἀδοιάδγαϊ, αὐ Ῥ]ΌΓΔ 115 πη πλ!ἰδροῖαν Ἰ ἀκι8}15 
Ἰοσιπι. [85 διθπὶ ΠΙΠΠΠΘΓΙΒ. 60 δὴ ὈΧΟΕΙΘΙΙΟΥ, 
ἀπο δὲ τῶ πόδε δυιίθοθδϑιι, δὲ 'π᾿ ΤῈ σοι το 
ΤΙΔΙΟΓΘῺΙ ΘΟ ΒΘ απ ἰοαᾳαθηάι ἀΠσοπὶίατα, (Α]1ὰ5 
Ῥτοΐδοι πόπηιμ!! οχ νόϊθγαγα ᾿ποτη αι, 46 Ασὶ- 
βίορμιαπα αἰϊφαιὰ αὔδγεπίμαι,, τηδπιοια. Νὰ ]Ἰοησ- 

οἷά. ἀϊδοβάδπι, 1ῃ5Ι6 1 ῬΙᾶπ6 ὈΧΘΠΆΡΪΟ ᾿ρϑιπὶ δχ- 
ογάϊππι οοῖ. Ὅσον Ἰηϊολραησθπάο0 δβθιϊιηοῚ ἃ] πέ- 
ραντον νοϊυῖν Ἐνγηδβίαβ: ἔδοις 14 Ἰρϑινπη ἰᾶτη ΟἹ ̓ πὶ 

ΟΠογαάαϊοτιθ ἢ ὀχθηιρίατὶ ἰσουϊποηί!: ἀἸββθηϑιῖ 

Ἡδγιπδηπυθ: ῬΓΌΡαγι ὙΥ̓ΌΪἤιι5, οἱ ἅΠ105 ΓΟ 8]18 
τ ἀϊνεγδὰ βδόμπίγθ [ἢ ῬγΟΠΊρια εϑὶ δ Ἰπιθγρυι- 

οἴοποιι ῬγΟΠΙσαμ ἀδη οχ δη]5, ν. 1978., 

ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν κόπων ὅσον. 

564 δοοϑάϊε δὔαμι ΤΊ ΘυΙ5111 πα ἀἸοπατη τη ῬΑΓΑρ Γαδδὶ 

ἴῃ. ᾿Αὐἱδίοιθ]. πρ τ. ΤΥ. Ρ. 4δ. ΑΙά.. διὰ τοῦτο καὶ οὗ 
φοσοῦντες μείζους ὑπολαμβάνουσι τὰς ἡμέρας, καὲ 

φροντίζοντες ἀναβοώσιν' ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ 
χρῆμα τῶν νυκτῶν ὅσον. Ἐοάθηι πιο690 56- 
Ῥᾶγαϊα ἱἰγαάδαμιιν 4} ῬΟΪΎΡῖο ϑανάϊαπο τὰ Π0γῸ περὲ 

ἀκυρολογίας δἰ ἴῃ. ΡἢΙ]ΘΠο 5. Πνοχῖοο “ΓΟ πΟ]. Ρ. 

195. Βιυϊπ., ἰοδίθ ἢ. ΥΥ. τη Μαβ. νυ, (ὐδηίδθν. 
γο]. Π. Ρ. 200. Α. 1τϑ8ιὅ. [ϊαχιιθ γετὰ ἤπηο 60Π- 

ἔδοῖδι Ῥαΐο: πᾶῖὰ ἔαϊξ θιϊαπι, {αὶ γα! σαῖαμι ταῖιο- 



ῬΒΑΕΒΕΑΆΤΙΟ. ΗΝ 

Ὧ6, ὅσον ἀπέραντον ἀδίεπάθτνθ φοπαγθϑίαν Ἰοάιι- 
τἰομθ, οὐράνιον ὅσον, ϑαυμαστὸν ὅσον. (σα 

ἃΓ5 ἴατη ]Θυιῖον (λοι ἑαία 416 Ῥγοάδϑὶ 584 δάθης 
τα 111 ἀπηοίαϊ πα ποῦ]αϑ 5185 δα 1185 6 Πππεῖνα : Ζαοντιηι, 
ἴπ 4165 δίπσι]ο8. Οὔ ΘΟ: οορίᾶ. [{ὰ [Ἀοίπιμῃ δϑὲ, πε 
δἰ πλ Ὠπρθυτῖαιθ νιάθγθια 4αθπάδπι ἴθ ΝΌΒΙΒιιΒ νὶ 

5.5. διάδοιοῦ ςΟΡΓ ΘΟ ΙΟΘ πὶ ΡῈ ΓΘ, ἤδη νῦν καὶ 
μόλις ἑώρων: ἡπᾶμη ΘΡῸ ΠΟ 6 ΓΡῸ γειβοογδιῃ ἴῃ 

Οοπίθοῖι, Ὁ. 158. [τὰ. 7.. Αἴ ᾳύδπα τη τὰ ᾿δῖο πρὸ 
δπτπιηϊαῖο ργοϊιπάπηϊιν ἀδηηοηϑίγαία ΕΠ ΟΠ] 1ηγὰ. 

Ρτοβαηάμππι οραΐ δηΐπι, ρυαθπι ἤδη νῦν ῥγὸ νῦν 

ἤδη 6556 ὅταβοα ἀϊοίαμηι, φαοά ποὴ ΘΠ Θ ΓΘ ὨΡΡΆΥΙ; 

ἀοιπάβ ἴθ ἑώρων ῬΟΒ56 5Υμιζθϑὶι Ποῖ: 4πο04 Πομ 
Ῥϑυῖη468 ΠΙοθὲ δἰᾳιθ ἴῃ ϑεὼῶν: ἰθυῖιαπι δγαῖ, τὶ ᾿ρϑἃ 

γ]5 ΠρΟΓ ἴδοι Ἐχροαγθίαγ, σα] πα}}π|8 ἢϊο, ἤδη οἱ 

νῦν σοπιπμῃοίις, ἰοοῖβ οϑί: 4αδγίιπ) ἀθηια6, πὶ 

οϑβιθηάδγθίασ, ΘΟΠΟΙ]Π14115 ᾿πῖον 8688 ΜΙ55., ραγῖπα 

μόλις ὁρῶ, ρῬᾶτγία μόλες ἀϑρῶ δτοηι 5, Ἠάνθη- 

παὶθ δἴϊδιῃ μόλις αὐτάς, ᾶπο Ομ ΘΟ ΓΑΙ πλαχΊ πη 6 
ῬτΤΟΡΆΒΙ] 6 πὶ Θμιογσονε, μόλες ἑώρων. 8ϑεά τρηρι5 

ςΟπίθγαβ δὰ γί πο, ἴῃ πΠΡυ5. 1ρ856 Ὧ60 Ορθ- 

ΤΠ Π6Ο ἰθΠριι8 ΘΟΠΒΙΙΠΙρϑιῖ ἃποίογ. 

Τη ἀϊδιϊησιαθη 418 βοουπάσπι τηθίγὶ 88. γϑί θη θς 

ΘΠοΥῚ φαγιτλδιι5 τηθᾶπὶ ἃ Βυιηοκιο, Πδυτηδηπο, 

ὙγΟΙῆο ἀἸ58θηβ: Ομ θ ἢ, 1 ΓΘῚ ΟὈΪ ΙΒ 16. πδίῃρα ἔδ- 

τοραῖ, ΥὙ6] δηῃμποῖαυϊ, Ὑ8] φυδϑίθιτηϊδι. Ὑ δι βιιπὶ 

τῷοδ. ἄἀδθαγα Ἰαπιρθιοαη 6558 τι γαπιθίσαση οαδίϑ- 

ἰδοιουμη, 



ΧΧΧΙΥ. ΡΕΔΕΡΒΑΤΙΟ. 

Γ ᾿ ϑ' ὦ» ’ ᾿, ν᾽ 4 

ἔσως ὃ ἴσως βουλησεταν κάφωνον αὑτὸν 

εἶναι 

ον πρὶ ΑἸ] τγατάϊαπι: εἰ ἐρὸ Ζπαοσαθ Ἰδιπα οο“ 
τη ΔῸΔΙΓΟΥΊΡι8 ῬΓΔΘΟΘΡΟΓΠ, δηϊθππᾶπ| 6115 δά 

τὴ6. Θρ᾽βίοϊα δγὰϊ 81] αἰαὶ ρ]θηα Πυπιδηιαι8: σι 

Ὠ1Π11] δϑὲ τηϊγαηάτιη), ΠΟΡ15. Θἰϊαη ἀδ ]δοιπᾶ τ}11τ|8 

ΒΥ ΠΑ θυ]αα. οχρίθμ δ ἴῃ γουϑι δι Γορμὰθ 1519. 

σον Πλτῖ6. πιο πὶ 6558: ὧν ϑ᾽ ὧν πανουργεῖν ----- 
Ῥιδδίθυθα βᾶθρβ τηϊγαΐτιβ 8ι1Π|, Ὑδγϑιι5 978. εἱ 598, 
τᾶγα ἦπι Ῥᾶγοθιηϊδοοβ [ἀ|556 ἰγὰ ἀ08,. {πππηὶ 181} 
Ῥόβδιῖ Ἰδησιυιατιιθ 6586 84 ΠΟΥ Ἰποθβϑαμ δὲ οἂγ- 

ΤηϊΏ15. πιοίαπι τοιασἀαπάσμα. Μαχιτηθ δαὶ ΘΠ δ Γς 

γαϊὰν ΟΥΑΙΪΟ 5. Υἱβ ἴῃ ἀπιϊδισορῆα, ν. 998., 51 
γεῦρα εὔανδρον γῶν Δγοὶϊιδδιπι6 οὑπὶ ῬΓΟχΙηῖ5. ΚἈΚ έ-- 

προπος ὀψόμεναε πολυήρατον φΟἤδοΥγΘηϊ οδἱὰ- 
1οχὶ ρατοθιηΐδοα ἰδυμηθηϊαγ, 864. αἰὰ οβδβίαϊ," 
{πὸ τηϊητι5 δ τωρ ΡΠ] 6 πὶ 11πππὶ ἂὸ ῬΪάπα ἀινιπτιηι 

ΝΡ) οοποθηίθιηχ ὑϑρῃδοιΐο 806, Παδής 

τὐπησιαδ χαίοπθ οἱ αὐίδ Ὁοπϑθ αὶ ΡΟΒϑΙΙΠΊι18, 
᾿ 

ποιὰν Ὁ 

ϑύτοΡ ἢ ε: 

Ὑ ΟΙΚοα ἴῃ δου πτηθπάθμι ΖΡ, 

ΘΟ θαν. αὐ) δὰ ἀθπχλ Τλοῆὶ ἀμ5 ἴὰ Πϊθροπς 

ἄδῃ 

Τιυδιιῆαα. τοϊ]ομα 

Ζιοθῃ τἷνγ γομ γαῖον ΟΚθᾶμποβ τυβομθη θην 

Οταμπά αὐλυννᾶγι5 σὰ ἀθὺ Βϑγρα βεἰδυθθίθῃ 



ῬΒΑΕΕΑΤΙΟ. ΧΧΧΥ͂ 

Βαρομάθη Ἠύδμα, τὸ ἀϊθ 

᾿ Θ᾽ Βιπημμ θυ μά θἢ Ὑγαγίθῃ τὴ τγοιϊθϑία ΕΘ Ἡη 

Θομάπα, ΕΥπομικοῖμν’ πη ἀϊ6 ΒΘΙΠσα ΘδσρουηΣ 

Ἐν ἀπά ἀεδν σδιιομθῃ ϑιγὅπιθ (ἀθιῦβ ἀπά ἀος5 

Μίδουβ τ παυβομοπάθ ἰοβαπάς ΕἸ ἤθη, ἄθπη 

Ἠφεν οι ἴὰ ΒΠοκὺ πποιιαάθε 45. Αὐσο 465 Αϑε 

' 1} 605 

Τιοπομίοπα τὰ ϑιγα]θηρ δηζθ. 

ΘΟΒαιϊοΐη σιν ἃ ἢ ὙΟῺ ἸΙΠΒΘΙΠΙ {51 ΠΟ 6 ἢ 

ΒΔ ἀὰ5 ον ογρονόϊκ, ζὰ Ροβομαιθῃ τὶ! 

ὙΥ εἰϊιοραμοπάθῃν ΒΙΙΟκ6 ἄἀθη Ετγάκχοίβ. 

Ο ΟΡ ΘΟ. ΒΊΓΟΡΒ 6: 

ΝΆΠπ ᾿π (δ ΘΓ Τρ 85 

Ταπσίγαθη τῖγ Ζὰ ἄθπι Γαπά, τῪο ἄϊς ἈΠ κοηα 

Ῥ41145 - ϑιαάι νο]] 

Βὔβευρον Μάπμεγ σὰ βθῆη αὐ ΟΔἸΚΓΌΡΙ ΒΟ ον 

ΤΛΟΡ ΠΟ μον ΕἾαγ, πὸ ὅοῆθα ἀὰ5 ρβββιπιθϑίθ 

Οδιμομα αῆγὶ, τππᾶ ἀδ5 

Μγβίβομο ἤδυβ στὰ ἄθη Πρ θη Ὑγδἰμθησδα 

Ῥιαισι, μὰ ἀθν Ηϊτ]βομεπ ἄοιι ΓΘΙΟμϑρθην 

ἄἀδθηᾶθ 

Ῥτγδοῖῖ, ΒΠοοδΖιπηῖρο Τοπρεὶ ππᾷ ΒΙ] 4155) ππὰ 

Ἠεβτεθὶς Ζῦρ᾽ δῇ Αἰιάᾶγτθ ἀδγ ϑ8εϊίσεη, 



ΧΧΧΥΣ ως ΡῬΒΛΑΛΕΕΑΤΙΟ: 

Ορΐδν πιὶλ Β]υμγθα. »ϑϑοπμοκε πη ἃ ἀϊα ἔθ 0 ἢ. 

βίθῃ Μδἢ]6 

ΨΥ ΘΟ μβοϊπάον [Δμνθϑζθί το. 

Κοιητμοὶ ἀθγ 1.6 η2 πὰ, μιϊῖῦ τἢτη δον ἄϊθ Βτο- 

β ταΊ80 6 

Ἐτουά’ παπᾶ ἄον ΟΠόγα τρϑ]οάϊβο Ἑπιζίιοκϑὴ ἀπά 

“ΤΙομα!!θμάς ϑιλμαπιθ ἄεν ΕἸδιοη. 

“- 

ἴῃ Ποὺ πίϊογθ τυροίμοιῖοο" ᾿πουθά 1 Ποῦ ΠῸ5 

δάϊανιι ἐχχυῖϑιῖα ἀοοιιβδιπ ΠιμΟΓΡΗ οὐγα, 48 παης 

Ταιιάαθι]6 ὙΥ οἰ ἀτηδηπιογιιπὶ ᾿πϑδιταϊππὸ σοι δηία- 

τῖοβ ἴθ ΑΥὐϑιορ δ μ 61. βἀϊο5. ΘΟ] ΠΡ ΘΏΑΙ ἀρ οπα 

αἰζαθ ΘΟΏ8110 ΠῸΠ ΒΘοκΚίδηΟ. ΘΧβθ ]{π|1, πιοχ 1115 

ΙΔΡουῖΡὰ5 ΠΒαιᾶ νυ]σαυθι5. ἴῃ 1ΠΘαῖ ΤῸ ον ἀἸτογιιπὶ 

ϑρθοίδβίιιν. Μομαῖβδθ ϑ8ιιθηοιαϊ ραιοαϊα μαθο: Υ͂. 

104. ὁχοϊάϊι Οὐτημμα Ροβὶ ἀλαζόνας, Ἰίδπιᾳιθ Υ΄, 888. 

Ῥοβὶ μεγαλᾶν, οἱ Υ. 4291. Οὐ]οη ροϑὲ ἀμέλει. Υ͂. 

844. Βὶ5. ροποπάσπι γυν; 1 ταϊπαῖα ρυδθιθγμίιο. 

ΘΟΣΙΡΘΡ αι [6 η86. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΝΕΦΕΛΑΙ. 

--...-.--ὄ-ὄ---. . 



ΦΤΟΥ͂ ΦΧΡΑΑΨΨΌΟΙΣ 

ΤΠ ΡΟΣΊΣΗ «{. 

ΣΤΡῈΨΙΔΑΖΗΣ. 

ΦΕΙΖΦΙΠΠΙΖΔΗΣ. 

ΘΕΡΑΠΩΝ ΣΤΡΕΨΙΑΆΔΟΎ. 

ΜΑΘΗΤΑΙ ΣΩΚΡΆΤΟΥΣ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΝΕΦΈΛΩΝ. 

ΔΙΚΆΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ. 

ΑΔΙΚΟΣ ΛΛΟΓΙΟΣ. 

ΠΑΣΊΙΑΣ,, δανειστής. 

ΑΔΜΥΝΊΙΑ͂Σ, δανειστής. 

ΜΑΡΤΎΣ. 
ΧΑΙΡΕΦΩ Ν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΗΣ καὶ 

4.101 ΜΑΘΗΤΑῚ ΣΩΚΡΆΤΟΥΣ 

κωφὰ πρόςφωπα. 



“ΡΙΣΤΟΦΑ͂ΝΟΥΣ ΝΕΦΕΔΖΑ͂Ι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΉΣ. ΘΕΡΩΠΩΝ. 

ΣΤΡΕ ΨΙΑΖ4ΖΗ͂Σ, 
2 

7υὺ ἰού" 
35 “- “ - - 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν νυκτῶν ὅσον" 
ἀπέραντον; οὐδέποϑ᾽ ἡμέρα γενήσεται; 

᾿ " 4 3 3 »ὕἵ 2 ’ 

καὶ μὴν πάλαι γ᾽ ἀλεκτρυόνος ἠκουσ᾽ ἐγώ" 
οὗ δ᾽ οἰκέται δέγκουσιν. ἀλλ οὐκ ἂν προτοῦ. δ 
π νΑ αὐ..35} το βοι ΄ » 
ἀπόλοιο δὴτ ὦ πολεμε, πολλῶν οὐυνεῖξα, 

ὕτ οὐδὲ κολάσαι ἔξεστί μοι τοὺς οἰκέτας. 
3 ᾽  Ο κ χ ΠῚ , ΄ 

ἀλλ οὐδ᾽ ὁ χρήστος οὐυτοσὶ νεανίας 
- , - ΄ , ᾿ ΄ ᾿ 

ἐγείρεται τῆς νυᾶτος, αλλὰ πέρδεται 

ἐν πέντε σισύραις ἐγκεκορδυλημένος. --- 10 

ἀλλ᾿ εἰ δοκεῖ, δέγκωμεν ἐγκεκαλυμμένοι. ---- 

ἀλλ᾿ οὐ δύναμαι δείλαιος εὕδειν δακνόμενος, 
ὑπὸ τῆς δαπάνης καὶ τῆς φάτνης καὶ τῶν χρεῶν, 

ι ι , ο΄ ἰν ᾿ ΄ ᾿ 
διὰ τουτονὶ τὸν υἷόν. ὁ δὲ κομὴν ἔχων, 

’ 

ἑππάζεται τε καὶ ξυνωριβεύεται, 15 
Ὁ 2.3 δι ΡΥ, 

ὀνειροπολεῖ ϑ᾽ ἵππους" ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι, 
-" , . ὁρῶν ἄγουσαν τὴν σελήνην εἰκάδας 

Ιπϑοτῖρϑὶι Ὁ. ΑΙ ΝΕΦΕΛΑΙ. 

1. Βγτ. Ἡ. ν. ᾿πέϑυρ. ζού, ἐού. ὅτι οὐδὲ κολάσαι" ξεστί: Ἡ, ὅτε 
2. 3. Βτε. Η. ἰπΐεσρ. ὅσον 4πέ- δ᾽ οὐδὲ σοΐετα οἰπὶ Βτ.: ΨΥ, ὅτ᾽ 
ραντον.: Ὗ. ὅσον! ᾿Δπέραντον., οὐδὲ κολάσ΄. 8. ΒΥ. Η, ΥΥ, 
6. ὟΝ. ἱπίετρ, οὕνεκα", 7. ΒΥ. ἰηΐετρ. εὕδειν, δακνόμενος. 

ΑΔ, 



4 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

οἵ γὰρ. τόκοι χωροῦσιν. --- ἅπτε παῖ λύχνον, 

κἄκφερε τὸ εννδτθον, ἵν᾽ ἀναγνῶ λαβὼν 

ὁπόσοις ὀφείλω, καὶ λογίσωμαι τοὺς τύκους. --- ς0 

φέρ᾽ ἴδω, τί ὀφείλω; --- δώδεκα μνᾶς Πασίᾳ. -- 

τοῦ δώδεκα μνᾶς Πασίᾳ; τί ἐχρησάμην; -Ξ 

ὅτ ἐπριάμην τὸν κοππατίαν. οἴμοι τάλας" 

εἴθ᾽ ἐξεκόπην πρότερον τὸν ὀφϑαλμὸν λίϑῳ. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

Φίλων, ἀδικεῖς" ἔλαυνε τὸν σαυτοῦ δρόμον. ᾿γ 

ΣΤΡΈῈ ΨΙΖΖΗΣ. 

τοῦτ ἔστι τοῦτο τὸ κακόν, ὃ μ᾽ ἀπολώλεκεν" 

ὀνειροπολεῖ γὰρ καὶ καϑεύδων ἱππικήν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ... 

πόσους δρόμους ἐλᾷ. τὰ πολεμιστήρια; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

δμὲ μὲν σὺ πολλοὺς τὸν πατέρ᾽ ἐλαύνεις. δρόμους, --- 

ἀτὰρ τί χρέος ἔβα μὲ μετὰ τὸν Πασίαν ; 20 
τρεῖς μναῖ διφρίσκου, παὶ τροχοῖν ᾿Δμυνίᾳ. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἄπαγε τὸν ἵππον ἐξαλίσας οἴκαδε. 

ΣΙΡΕῈ ΒΙΑΩΑ͂4 ΗΣ. 

ἀλλ ὦ μέλ, ἐξήλιροις ἐμέ Υ̓́ ἐκ τῶν ἐμῶν, 

ὅτε καὶ δίκας ὥφληκα, χἄτερον τόκου 

ἐνεχυράσασϑαί φασιν. 935 

ΦΕΙΖΦΙΠΠΙΖΔῊΣ. 

ἐτεὸν ὦ πάτερ, 

τί δυςκολαίνεις καὶ στρέφει τὴν νύχϑ᾽ ὕλην; 

ΣΤΡῈΕ ΨΙΑΖΗΣ. 

δάκνει μὲ δήμαρχός τις ἐκ τῶν στρωμάτων. 

24. Ἡ, ἐξεκόπη. 35. Βχ. Ἡ. Ὑν. ἐνεχυράσεσϑαι. 



- 

ΝΕΦΕΛΑΙ. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΖΉΣ. 

ἔασον ὦ δαιμόνιε καταδαρϑεῖν τί με. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
5 ᾿] »ν 3 3 

σὺ δ᾽ οὖν κάϑευδε᾽ τὰ δὲ χρέα ταῦτ᾽, ἴσϑ᾽ ὅτι, 
ἐς τὴν κεφαλὴν ὅπαντα τὴν σὴν τρέψεται. --- 
φεῦ. ' 
εἴϑ᾽' ὦφελ ἢ προμνήστρι ἀπολέσϑαιν κακῶς, 
ἥτις με γῆμ᾽ ἐπῆρε τὴν σὴν μητέρα" 
ἐμοὶ γὰρ ἦν ἄγροικος ἥδιστος βίος, 
εὐρωτιῶν, ἀκόρητος, εἰκῆ κείμενος, 

, , ᾿ ΄ ι “ βρύων μελίτταις καὶ προβάτοις καὶ στεμφύλοις. 

ἔπειτ᾽ ἔγημα Μεγακλέους, τοῦ Μεγακλέους, 
3. Σ » "» ὅ ᾿» 
ἀδελφιδὴν. ἄγροικος ὦν, ἐξ ἄστεος, 

σεμνήν, τρυφῶσαν, ἐγκεκοισυρωμένην. 

ταύτην ὅτ᾽ ἐγάμουν, συγκατεκλινύμην ἐγώ, 
ὄζων τρυγός, τρασιᾶς, ἐρίων περιουσίας" 

ἡ δ᾽ αὖ μύρου, κρόκου, καταγλωττισμάτων, 

δαπάνης, λαφυγμοῦ, Κωλιάδος, Γενετυλλίδος. 
δὴ Εν Δὲ, αἷ. Ἃ. τὉ Ὁ ὡς ἐπ »η}}5 2 ΄ 

οὐ μὴν ἐρῶ γ ὡς ἀργὸς ἦν, ἀλλ ἔξσπαϑα- 
ΕῚ ᾿ 3... “ἢ 3 Ὰ. 3 ΤΑΝ ι Α 
ἐγὼ δ᾽ ἂν αὐτῇ ϑοίματιον δεικνὺς τοδὶ 

πρόφασιν ἔφασκον" ὦ γύναι, λίαν σπαϑῷς. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ἔλαιον ἡμῖν οὐκ ἕνεστ᾽ ἐν τῷ λύχνῳ. 

ΣΤΡΡΨΙΑΔΗΣ. 
οἴμοι" τί γάρ μοι τὸν πότην ἧπτες λύχνον ; 
δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽, ἵνα πλάης. ὙῸ Ὁ 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

διὰ τί δῆτα κλαύσομαι; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ὅτι τῶν παχειῶν ἐνετίϑεις ϑρυαλλίδων. ---- 

40 

50 

309. ΒΥ. σὺ μὲν οὖν. ΒΥ. Η ρο. ὙΥ͂, ἱπίογρ. ἐρίων, περιοῦ- 
Ἰηΐοτρ. ταῦτ᾽ ἴσϑ᾽ ὅτι. 40. Βτ. σίας, 58. Η. ὙΥ, δεῦρ᾽ ἴθ᾽. 

Ἡ. ὙΥ. εἰς. 49. Βτ. Η. ὟΥ. ξυγ---- 
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μετὰ ταῦϑ᾽, ὅπως νῶν ἐγένεϑ᾽ υἷός, οὑτοσί, 
ἐμοί τε δὴ καὶ τῇ γυναικὶ τἀγαϑῇ, 
περὶ τοῦ ᾽νόματος δὴ ᾽νταῦϑ᾽ ἐλοιδορούμεϑα " 
ἡ μὲν γὰρ ἵππον προςετίϑει πρὸς τοὔνομα, 

Ξάνϑιππον, ἢ Χάριππον, ἢ Καλλιππίδην" 

᾿ ἐγὼ δὲ τοῦ πάππου ᾿᾽τιϑέμην Φειδωνίδην. 
τέως μὲν οὖν ἐκρινόμεϑ᾽" εἶτα τῷ χρόνῳ 
κοινῇ ξυνέβημεν, κἀϑέμεϑα Φειδιππίδην. 
τοῦτον τὸν υἱὸν λαμβάνουσ᾽ ἐκορίξετο᾽ 
ὅταν σὺ μέγας ὧν ἅρμ᾽ ἐλαύνῃς πρὸς πόλιν, 
ὥςπερ Μεγακλέης, ξυστίδ᾽ ἔχων ... ἐγὼ δ᾽ ἔφην᾽ 
ὅταν μὲν οὖν τὰς αἶγας ἐκ τοῦ Φελλέως, 

ὥςπερ ὃ πατήρ σου, διφϑέραν ἐνημμένος ... 
ἀλλ᾿ οὐκ ἐπείϑετο τοῖς ἐμοῖς οὐδὲν λόγοις, 
ἀλλ ἵππερον κατέχεέ μου τῶν χρημάτων.. 
γῦν οὖν ὅλην τὴν νύκτα φροντίζων, ὁδοῦ 
μίαν εὗρον ἀτραπὸν δαιμονίως ὑπερφυᾶ, 

ἣν ἣν ἀναπείσω τουτονί, σωϑήσομαι. 

ἀλλ᾽ ἐξεγεῖραι πρῶτον αὐτὸν βούλομαι. --- 

πῶς δητ᾽ ἂν ἥδιστ᾽ αὐτὸν ἐπεγείραιμι; πῶς; 
Φειδιππίδη, Φειδιππίδιον. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

τί, ὦ πάτερ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
πύσον με, καὶ τὴν χεῖρα δὸς τὴν δεξιάν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἰδού. τί ἔστιν; 

ΣΤΡῈ ΨΓΑΖῊΣ. 

εἶπέ μοι, φιλεῖς ἐμέ; 
.--- 

όο. Βτ. Ἡ. ἱπέευρ. υἱὸς οὗτο- 73. ΒΥ. Η, ἐπίϑετο. 

60 

65 

75 

80 

σῷ, Βγ, 

σί. ότι. Βγ, Η. Υν. τῇ ᾽γαϑῆ. Ἡ. ΝΥ. ἵππερόν μου κατέχεεν. 
65. Βν. ἩΟῦν. τοὐνόματος. “Β7: 75.ΉΗ. ἱπίουρ. φροντίζων ὁδοῦ, 
ὙΥ. δὴ ταῦτ᾽ : Ἡ. δὴ ᾿ντεῦϑεν. 



ΝΕΦΕΜ.4Α)1. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

νὴ τὸν Ποσειδῶ τουτονὶ τὸν “Ιππιον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
μή μοί γε τοῦτον μηδαμῶς τὸν “Ιππιον. 
οὗτος γὰρ ὃ ϑεὸς αἴτιός μοι τῶν κακῶν. 
ἀλλ᾿ εἴπερ ἐκ τῆς καρδίας μ ὄντως φιλεῖς, 

ὦ παῖ, πιϑοῦ τί μοι. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

τί πίϑωμαι δῆτά σοι; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἔκστρεψον ὡς τάχιστα τοὺς σαυτοῦ τρόπους, 
καὶ μάνϑαν ἐλϑὼν δ᾽ν ἐγὼ παραινέσω. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

λέγε δή, τί κελεύεις; ᾿ 

ΣΤΡΕῈΕ ΨΙΔΑΔΗῊΣ. 

καί τι πείσει: 

ΦΕΙΔΙΠΠΊΙΖῊΣ. 

πείσομαι, 

γηὴ τὸν Διόνυσον. 

ΣΙ ΤΡΕ ΘΤΙΤΩΖΠΖΗΣ. 

δεῦρό νυν ἀπόβλεπε. 
ὑρᾷς τὸ ϑύριον τοῦτο καὶ τῴκίδιον ; 

ΦΕΙ͂Ζ4 ἹΠΠΊΙΖΗΣ. 

ὁρῶ. τί οὖν τοῦτ᾽ ἔστιν ἐτεὸν ὦ πάτερ; 

ΣΤΡΕ ΨΙΞ,44 Η͂Σ. 

ψυχῶν σοφῶν τοῦτ᾽ ἔστι φροντιστήριον. 
ἐνταῦϑ᾽ ἐνοικοῦο᾽ ἄνδρες, δὲ τὸν οὐρανὸν 
λέγοντες ἀναπείϑουσιν ὡς ἔστιν πνιγεύς, 

87. Βτ. Η. ἵν. πιϑοῦ. --- τέ ὙΥ. δεῦρό νύν γ'. 
οὖν πίϑωμαι --. ἈΟοτ. Βχ.Η. 

86 

90 



-ϑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

κἄστιν περὶ ἡμᾶς οὗτος, ἡμεῖς δ᾽ ἄνθρακες. 
τ ΄ Ε] 5» Ἷ "» » 

οὗτοι διδασκουσ᾽, ἀργύριον ἤν τις διδῷ, 

λέγοντα νικᾶν καὶ δίκαια κἄδιυκα. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ. 

εἰσὶν δὲ“ τίνες ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. 

οὐκ οἵδ᾽ ἀκριβῶς τοὔνομα" 
μεριμνοφροντισταί, καλοί τε κἀγαϑοί. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

αἰβοῖ, πόνηροί γ᾽, οἶδα. τοὺς ἀλαζόνας 
τοὺς ὠχριῶντας, τοὺς ἀνυποδήτους λέγεις" 
ὧν ὃ κακοδαίμων Σωκράτης καὶ Χαιρεφῶν. 

ΣΤΡῈ ΨΙ4 ΖΗΣ. 

ἤ, ἤ, σιώπα μηδὲν εἴπῃς νήπιον. 
ἀλλ᾿ εἴ τι κήδει τῶν πατρῴων ἀλφίτων, 
τούτων γενοῦ μοι, σχασάμενος τὴν ἱππικήν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
2 μ Ά ᾿] 4 » ’ ’ οὐκ ἂν μὰ τὸν Διόνυσον, εἶ δοίης γέ μον 

τοὺς φασιανούς, οἷς τρέφειν “Δεωγόρας. 

ΣΤΡῈ ΨΙΖ4ΖΗῊΣ. 

ϑ᾽, ἀντιβολῶ οὐ, ὦ φίλτατ᾽ ἀνθρώπων, ἐμοὶ 
ἐλϑὼν διδάσκου. : 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

καὶ τί σοὶ μαϑήσομαι: 

ΣΤΡ, ἘΙΆΑΔΗῊΣ. 

εἶναι παρ᾿ αὐτοῖς φασιν ἄμφω τὼ λόγω, 
τὸν πρείττον᾽, ὅρτις ἐστί, καὶ τὸν ἥττονα. 

τούτοιν τὸν ἕτερον τοῖν λύγοιν, τὸν ἥττονα, 

100 

105 

110 

τοῦ. ΒΥ. Η. ὙΥ. πονηροΐ γ΄. ᾿ τατ᾽ ἀνθρώπων ἐμοί,. 111. Βγτ. 
αἴο. ΒΥ, ἩΗ, ΨΨ. ἱπΐοσρ. ὦ φίλ- Ἡ. ὙΥ. τί σοι. 



ΠἸΝΕΦΕΜΆΑΙ Ὁ. 9 

νικὰν λέγοντά φασι τἀδικώτερα. 115 
ἣν οὖν μάϑῃς μοι τὸν ἄδικον τοῦτον λόγον, 
ἃ νῦν ὀφείλω διὰ σέ, τυύτων τῶν χρεῶν 

» “Ἂ 3 , 3 , 2 ν 3 , 

οὐκ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀβολὸν οὐδενί. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

οὐκ ἂν πιϑοίμην. οὐ γὰρ ἂν τλαίην ἰδεῖν 
ι τ , τ - , 

τοὺς ἱππέας τὸ χρῶμα διακεκναισμένος, 120 

ΣΤΡΒΨΙΆΔΗΣ. 

οὐκ ἄρα μὰ τὴν Δήμητρα τῶν γ᾽ ἐμῶν ἔδει, 
»3 ἈΚ Δ ΕΟ Ο ΄ ΡΣ ο Α οὔτ᾽ αὐτὸς οὔϑ᾽ ὁ ζύγιος οὔϑ᾽ ὁ σαμφύρας" 

ἀλλ᾿ ἐξελῶ σ᾽ ἐς κόρακας ἐκ τῆς οἰκίας. 

᾿ς ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἀλλ᾿ οὐ περιόψεταί μ ὃ ϑεῖος Μεγακλέης 
ἄνιππον. ἀλλ᾿ εἴςειμι, σοῦ δ᾽ οὐ φροντιῶ. 12 

ΣΤΡΕΦΨΙΖΖΗΣ ΠΟΝΟΣ. 

᾿Αλλ οὐδ᾽ ἐγὼ μέντοι πεσών γε κείσομαι" 
9 3 “ -“ 

ἀλλ᾿ εὐξάμενος τοῖσιν ϑεοῖς, διδάξομαι ᾿ 
ἧς ΑΒ} ἅ ᾽ κ ΄ 

αὕτος βαδίζων εἰξΞ τὸ φροντιστήριον. : 

πῶς οὖν γέρων ὧν καἀπιλήσμων καὶ βραδὺς 
λόγων ἀκριβῶν σκινδαλάμους μαϑήσομαι; 180 

ἰτητέον. τί τοῦτ᾽ ἔχων στραγγεύομαι, 
, 3 3 “ἢ -20. Ἁ [4 - Ῥ.;, ᾿ 

ἀλλ οὐχὶ κύπτω τὴν ϑύραν; παῖ, παιδίον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗ͂Σ. ΜΑΘΗΤΗ͂Σ 
ΣΩΚΡΆΤΟΥΣ. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

Βάλλ᾿ ἐς κόρακας" τίς ἐσϑ᾽ ὁ χόψας τὴν ϑύραν; 

130, Βτ. Ἡ. ΥΥ. σχινδαλάμους. 



4“ὺ ΠΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΣΤΡΩΖ Ψ14 ΔῊΣ:. 

Φείδωνος υἱὸς Στρεψιάδης Κικυννόϑεν. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 
ἀμαϑής γε νὴ 47, ὅςτις οὑτωσὶ σφόδοα 

ἀπεριμερίμνως τὴν ϑύραν λελάκτικας, 
καὶ φροντίδ᾽ ἐξήμβλωκας ἐξευρημένην.. 

ΣΤΡΕ ΨΙΑΔΉΣ. 

σύγγνωθί μοι᾿ τηλοῦ γὰρ οἰκῶ τῶν ἀγρῶν. 
ἀλλ εἰπέ μοι τὸ πρᾶγμα τοὐξημβλωμένον. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ἀλλ᾿ οὐ ϑέμις πλὴν τοῖς μαϑηταῖσιν λέγειν. 

ΣΤΡῈΕῈ ΨΙΆΑΖΔΗΣ. 

λέγε νυν ἐμοὶ ϑαῤῥῶν᾽ ἐγὼ γὰρ οὑτοσὶ 
ἥκω μαϑητὴς εἰς τὸ φροντιστήριον. 

ΜΑΘΗΤῊΣ. 

λέξω, νομίσαι δὲ ταῦτα χρὴ μυστήρια. 
ἐνήρετ᾽ ἄρτι Χαιρερῶντα Σωκράτης 
φύλλαν, ὁπόσους ἄλλοιτο τοὺς αὑτῆς πόδας. 

δακοῦσα γὰρ τοῦ Χαιρεφῶντος τὴν ὀφρῦν 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τὴν Σωκράτους ἀφήλατο. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

πῶς δῆτα τοῦτ΄. ἐμέτρησε; 

ΜΑΘΉΤΗΣ. 

δεξιώτατα. 

κηρὺν διατήξας, εἶτα τὴν ψύλλαν λαβών, 

ἐνέβαψεν εἰς τὸν κηρὸν αὐτῆς τῷ "πόδε. 
κὦτα ψυγείση περιέφυσαν Περσικά. 

Βν, Ἡ. ὙΨΝ, νομίσαι δὲ σε. 147. διεμέτρησε. 
Βυ. Η. ΥΥ. τὴν κεφαλὴν τοῦ Περσίκαί. 

186 

140 

145 

1383, Βγ, Ἢ; ξύγ --. 8413. Ὁ Σὲ 148. Ἡ. ΥΚΥ, πῶς δῆτα 

151. - ΒΕ ΞΕ ἵν. 



ΝΕΦῈ 441. 

ταύτας ὑπολύσας, ἀνεμέτρει τὸ χωρίον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὦ Ζεῦ βασιλεῦ τῆς λεπτότητος τῶν φρενῶν. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

τί δῆτ᾽ ἄν, ἕτερον εἰ πύϑοιο Σωκράτους 
φούντισμα; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ποῖον; ἀντιβολῶ, κάτειπέ μοι, 

ΜΑΘΗΤῊΣ. 

ἀνήρετ᾽ αὐτὸν Χαιρεφῶν ὃ Σφήττιος 
ὑπότερα τὴν γνώμην ἔχοι, τὰς ἐμπίδας 
κατὰ τὸ στόμ᾽ ἔδειν, ἢ κατὰ τοὐῤῥοπύγιον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τί δῆτ᾽ ἐκεῖνος εἶπε περὶ τῆς ἐμπίδος; 

ΜΑΘΗΤΉΣ. 

ἔφασκεν εἶναι τοὔντερον τῆς ἐμπίδος 

στενόν" διαλέπτου δ᾽ ὄντος αὐτοῦ, τὴν πνοὴν 
βία βαδίζειν εὐθὺ τοῦ ᾿ὀδοπυγίου " 
ἔπειτα κοῖλον πρὸς στενῷ προςκείμενον 

τὸν πρωχτὸν ἠχεῖν ὑπὸ βίας τοῦ πνεύματος. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, 
σάλπιγξ ὃ πρωκτός ἐστιν ἄρα τῶν ἐμπίδων. 
ὦ τριρμακάριος "τοῦ διεντερεύματος. 
4 ῥᾳδίως φεύγων ἂν ἀποφύγον δίκην 

ὕςτις δίοιδε τοὔντερον τῆς ἐμπίδος. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

πρώην δέ γε γνώμην μεγάλην ἀφῃρέϑ 

ὑπ ἀσκαλαβώτου. 

ΣΤΡΕ ΨΙΑ͂ΔΗΣ. 

τίνα τρόπον ; κάτειπέ μοι. 

1 

158 

160 

165 

170 
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ΜΑΘΗΤΉΣ. 

ξητοῦντος αὐτοῦ τῆς σελήνης τὰς ὁδοὺς ' 
καὺ τὰς περιφοράς, εἶτ᾽ ἄνω κεχηνότος 
ἀπὸ τῆς ὀροφῆς νύκτωρ γαλεώτης κατέχεσεν. 

ΣΤΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

ἤσϑην γαλεώτῃ καταχέσαντι Σωκράτους. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ἐχϑές δέ γ᾽ ἡμῖν δεῖπνον οὐκ ἦν ἕσπέρας. 178 

ΣΤΡΕ ΨΙΩ44ΗΣ. 

εἶεν" τί οὖν πρὸς τἄλφιτ ἐπαλαμήσατο; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

κατὰ τῆς τραπέζης καταπάσας λεπτὴν τέφραν, 

κάμψας ὀβελίσκον, εἶτα διαβήτην λαβών, 
ἐκ τῆς παλαίστρας ϑοίμάτιον ὑφείλετο. 

ΣΤΡῈΕ ΨΙΑΖ4ΔΗΣ. 

τί δῆτ᾽ ἐκεῖνον τὸν Θαλῆν ϑαυμάζομεν ; 180 

ἄνοιγ᾽, ἄνοιγ᾽ ἀνύσας τὸ φροντιστήριον, 
κοὺ δεῖξον ὡς τάχιστά μοι τὸν Σωκράτην. 
μαϑητιῶ γάρ᾽ ἀλλ᾽ ἄνοιγε τὴν ϑύραν. 

ΣΤΡΕΨΙΩΖΖΗΣ. ΜΩΖΘΗΤΗ͂Σ. 

“4.401 ΜΑΘΗΤΑΩ͂Ι. ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ΓῺ, “Ηρακλεῖς, ταυτὶ ποδαπὰ τὰ ϑηρία; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 
τί ἐθαύμασας; τῷ σου δοκοῦσιν εἰκέναι; 189 

182. Βχ. Σωκράτη. 185. ὙΥ. ἐοικέναι, 



ΝΕΦῈΜΩΙ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τοῖς ἐκ Πύλου ληφϑεῖσι, τοῖς “ακωνιπκοῖς. 

ἀτὰρ τί ποτ᾽ ἐς τὴν γῆν βλέπουσιν οὑτοιΐ; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ξητοῦσιν οὗτοι τὰ κατὰ γῆς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

βολβοὺς ὄρα 

ξητοῦσι. μὴ νῦν τοῦτό γ᾽ ἔτι φροντίζετε" 
2 ᾿ 4 5.). δι 3 ᾿ , ᾿ , 
ἐγὼ γὰρ οἶδ΄ ἵν εἰσὶ μεγάλοι καὶ καλοί. 

τί γὰρ οἵδε δρῶσιν, οἱ σφόδρ᾽ ἐγκεκυφότες; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 
οὗτοι δ᾽ ἐρεβοδιφῶσιν ὑπὸ τὸν Τάρταρον" 
Εὐριπίδης δ᾽ ὁ τὰς τραγῳδίας ποιῶν 

τὰς περιλαλούσας οὑτός ἐστι, τὰς σοφάς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
τί δῆϑ᾽ ὁ πρωκτὸς ἐς τὸν οὐρανὸν βλέπει; 

ΜΑΘΗΤῊΣ. 

αὐτὸς καϑ᾽ αὑτὸν ἀστρονομεῖν διδασκεται, -τ- 
ἀλλ εἴρυϑ᾽, ἵνα μὴ ᾽κεῖνος ἡμῖν περιτύχῃ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
’ Ε 9: 2η212. 2 κ΄ δ 

μήπω γε, μηπῶ γ᾽ ἀλλ ἐπιμεινάντων, ἵνω 

αὐτοῖσι κοινώσω τι πραγμάτιον ἐμόν. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ἀλλ᾿ οὐχ οἷόν τ΄ αὐτοῖσι πρὸς τὸν ἀέρα 
ἔξω διατρίβειν πολὺν ἄγαν ἐστὶν χρύνον. 

186. ΒΥ. Η, 1πἴϑῦρ. ληφϑεῖσε ΒΒ. τί δ᾽ ἄρ᾽. 

18 

190 

198 

“00 

102. Βν. Η. ΥΥ. 
τοῖς 4--τ-- 189. ΒΥ. Η. τοῦτ᾽ οὗτοί γ. τρ4. 195. δβειιπὲ ἴα 
ἔτι: ὙΥ͂. τουτογὶ. 100θ. Βτ. δχϑιηρίδυῖθη5 Ὑϑ]]οι5. 1907. 

Ὗν. Ἰηΐοτρ. οἶδ᾽, ἵν᾽: Η, οἵδ᾽, Η. ὑμῖν. Βτ. Ἡ, ὙΚ. ἐπιτίχῃ. 
ἕν᾿ εἰσὶν οὗτοι, παὶ π--τ  ἠἸΟοΙ. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
πρὸς τῶν ϑεῶν, τί γὰρ τάδ᾽ ἐστίν, εἶπέ μοι, 

“ἹΜΑΘΗΤΗ͂Σ.. 

ἀστρονομία μὲν αὑτηΐ. 

ΣΤΡΕΨΙ,ΆΖΔΗΣ. 

τουτὶ δὲ τί; 

ΜΑΘΗΉΤΗΣ. 

γεωμετρία. 

ΦΤΡΕ ΨΙΆΔΗΣ. 

τοῦτ οὖν τί ἐστι χρήσιμον ; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

γῆν ἀναμετρεῖσϑαι. 

ΣΤΡΙΕΨΙΜΖΗΣ:. 

πότερα τὴν χληρουχιπκήν ; 205 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ϑὔκ, ἀλλὰ τὴν ξύμπασαν. 

ΣΤΡΕΦΨΙΆΑΜΗΣ. 

ἀστεῖον λέγεις. 

τὸ γὰρ σόφισμα δημοτικὸν καὶ χρήσιμον. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

αὕτη δέ σοι γῆς περίοδος πάσης. ὁρᾷς: 
αἵδε μὲν ᾿Αϑῆναι. 

ΠΡ ΓΙ ΣΙ ΤΙΣ) 

τί σὺ λέγεις; οὐ πείϑομαι" 
ἐπεὶ δικαστὰς οὐχ ὁρῶ καϑημένους. 410 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ὡς τοῦτ᾽ ἀληϑῶς ᾿ΔΑττικὸν τὸ χωρίον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἢ Ἁ “- - “Δ " ΠῚ Γ΄ 

καὶ ποῦ Κικυννῇς εἰσὶν οὐμοὶ δημόται; 

οὔ. Ἡ. ΥΥ͂. σύμ --. 2τῶ. Βτ. Η. Ὗν. οἱ μοὶ. 



ΝΕΦΕΛΜ411. ιὅ 

ΜΑΘΗΤΗΣ. ὲ 
ἐνταῦϑ᾽ ἔνεισιν. ἡ δέ γ Εὔβοϊί, ὡς ὁρᾶς, 
ἠδί, παρατέταται μακρὰ πόῤῥω πόνυ. 

ΣΤΡῈ ΨΙΑσῊΣ. 

οἶδ᾽ ὑπὸ γὰρ ἡμῶν παρετάϑη καὶ Περικλέους. 15 
ἀλλ᾿ ἡ «“Ἰακεδαίμων ποῦ ἔστιν ; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ὅπου ἔστιν ; αὑτηΐ. 

ΣΤΡΕ ΒΙΑΜΖῊΣ. 

ὡς ἐγγὺς ἡμῶν" τοῦτο πάνυ φροντίζετε, 

ταύτην ἀφ᾿ ἡμῶν ἀπαγαγεῖν πόῤῥω πάνυ. 

ΜΑΘΗΤΉΣ. 

ἀλλ οὐχ οἷόν τε νὴ 4". 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὅ οἰμώξεσϑ᾽ ἄρα. 
φέρε, τίς γὰρ οὗτος ὀὐπὶ τῆς κρεμάϑουας ἀνήο: Φορ 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

αὐτός. 

ΣΙΩΡ̓ῬΕ ΨΤΑΆΔΗΣ: 

τίς αὐτός; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

Σωκράτης. 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. 

ὦ Σώκρατες. 
ἔϑ' οὗτος, ἀναβόησον αὐτόν μοι μέγα. 

; ΜΑΘΗΉΤΗΣ. 

αὐτὸς μὲν οὖν σὺ κάλεσον᾽ οὐ γάρ μοι δχολή. 

2ιό. Βτ. ποῦ ᾿στιν; -- ὅπον ᾿στίν;. οτ7. Βτ. Η. ΝΥ. μέγα 
᾽στίν; Ἡ, ὙΥ. ποῦ σϑ᾽; τ-ο ὅπου φρ.. 

“-αὐὐποιαμεκοκθσαι 9. 

.1 
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ΣΤΡΕΨΙΑ͂ΦΗΣ. ΣΩΚΡΑ͂ΤΗ͂Σ. 

; ΣΤΡΕΨΙΆΜΔΗΣ.:. 

ἴΩ, Σώκρατες, 

ὦ Σωκρατίδιον, 

ΣΙ ΚΡΑΠΉΣ. 
᾽» -» Ψ .4 ’ 

τί μὲ καλεῖς, ὦ 'φημερε. 

ΣΤΡΕΙΨῬΙΑ͂ΖΗΣ, 
“ κ [κ] -" 9 - ΄ ’ 

πρῶτον μὲν ο,τνι δρᾷς, ἀντιβολῶ, κάτειπέ μοι. 

ΣΡ ΦΧ ΤΗΣ, 

ἀεροβατῶ καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον. 

ΣΤΊΡΕ ΨΙΆ4ΔΗΣ. 

ἔπειτ ἀπὸ ταῤῥοῦ τοὺς ϑεοὺς ὑπερφρονεῖς, 

ἀλλ᾿ οὐκ ἀπὸ τῆς γῆς; εἴπερ... .. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐ γὰρ ἄν ποτε 
ξξεῦρον ὀρϑῶς τὼ μετέωρα πράγματα, 

εἶ μὴ πρεμάσας τὸ νόημα, καὶ τὴν φροντίδα 
λεπτὴν καταμίξας ἐς τὸν ὅμοιον ἀέρα. 

εἰ δ᾽ ὧν χαμαὶ τἄνω κάτωϑεν ἐσκύπουν, 
οὐκ ἄν ποϑ’ εὗρον" οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἡ γῆ βίᾳ 
Γ " διὰ ᾿ “ , » ᾿΄ 

ἕλκει πρὸς αὐτὴν τὴν ἰκμάδα τῆς φροντίδος. 

πάσχει δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ τὰ κάρδαμα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΆΜΗΣ. 
τί φής; 
ἡ φροντὶς ἕλκει τὴν ἰκμάδ᾽ εἰς τὰ κάρδαμα; 
ἴϑι νυν, κατάβηϑ᾽ ὦ Σωκρατίδιον ὡς ἐμέ, 
οἵ 8.. 3 ᾿ς π “ 52. ἕνα μὶ ἐκδιδάξῃς ὠνπερ ἕνεκ ἐλήλυϑα. 

ΣΙΑΦΚΦΑΤΗΣ.:. 

ῆλϑες δὲ κατὰ τί; 

τ Ὁ 
530. Βτ. Η. ὥὦνπερ οὔνεκ " 

225 

280 

250 

240 



ΝΕΦΕ ΖΑ]. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

βουλόμενος μαϑεῖν λέγειν. 
ὑπὸ γὰρ τύκων, χρήστων τε δυςκολωτάτων, 
ἄγομαι, φέρομαι, τὰ χρήματ᾽ ἐνεχυράξομαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
πόϑεν δ᾽ ὑπόχρεως σαυτὸν ἔλαϑες γενόμενος; 

ΣΤΡῈ ΨΙΑ4ΔΗΣ. 

γόσος μ᾽ ἐπέτριψεν ἱππική, δεινὴ φαγεῖν. 

ἀλλά με δίδαξον τὸν ἕτερον. τοῖν σοῖν λόγοιν, 
τὸν μηδὲν ἀποδιδόντα. μισϑὸν δ᾽, ὅντιν᾽ ἂν 
πράττῃ μ᾽, ὀμοῦμαί σοι καταϑήσειν τοὺς ϑεούς, 

ΣΙ ΚΡΦΈΤΕΙΣ, 

ποίους ϑεοὺς ὀμεῖ σύ; πρῶτον γὰρ ϑεοῖς 

ἡμῖν νόμισμ᾽ οὐκ ἔστι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τῷ γὰρ ὄμνυτ᾽; ἢ 
σιδαρέοισιν, ὥςπερ ἐν Βυζαντίῳ ; 

ΣΙΦΚΡΑΤΗΣ. 

βούλει τὰ ϑεῖα πράγματ᾽ εἰδέναι σαφῶς, 
ΡΑ. «ὦ ἅττ᾽ ἐστὶν ὀρθῶς; ἢ 

ΣΤΡῈ ΨΤΙΑΖΗΣ. 

γὴ 4, εἴπερ ἔστι γε. 

ΣΦ ΚΡΑΤΈΣ: 

καὶ ξυγγενέσϑαι ταῖς ἹΝεφέλαισιν εἰς λόγους, 

ταῖς ἡμετέραισι δαίμοσιν ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

μάλιστά γε. 

ΣΩ ΚΡΑΤΈΉΣ. 

χῴθιξε τὶ τοίνυν ἐπὶ τὸν ἱερὸν σκίμποδα. 

248. Βτ. Η, ὟΥ. ϑεοὶ, 

17 

245 

960 

Ζ77: 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἰδού, κάϑημοαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 

τουτονὶ τοίνυν λαβὲ 
ἴ τὸν στέφανον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἐπὶ τί στέφανον; οὔμοι, Σώκρατες, 

ὥςπερ μὲ τὸν ᾿Αϑάμανϑ᾽ ὅπως μὴ ϑύσετε. ; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὔκ ἀλλὰ ταῦτα πάντα τοὺς τελουμένους 
ἡμεῖς ποιοῦμεν. ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. , 
εἶτα δὴ τί κερδανῶ; 4600 

Σῷ ΚΡ“ΠΉῊΣ:- 

λέγευν γενήσει τρίμμα. κρόταλον, παιπάλη- 
ἀλλ ἔχ ἀτρέμας. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

μὰ τὸν 4, οὐ ψεύσει γέ με" 

καταπαττόμενος γὰρ παιπάλη γενήσομαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
Ἐϊὐφημεῖν χρὴ τὸν πρεσβύτην, καὶ τῆς εὐχῆς ὑπακούειν. 
ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, ἀμέτρητ' ᾿Δἧς. ὃς ἔχεις τὴν γῆν 
᾿ μετέωρον, 200 
λαμπρός τ Αἰϑήρ, σεμναί τε ϑεαὶ Νεφέλαι, ἸΨΝ 

συκέραυνοι, 

ἄρϑητε, φάνητ, ὦ δέσποιναι, τῷ φροντιστῇ μετέωροι. 

ΣΞ ΤΡΕ ΨΙΑΔΗΣ. 

μήπων μήπω γε, πρὶν ἂν τουτὶ πτύξωμαι, μὴ χκοτα- 

βρεχϑώ. 

259. Βτ. Ἡ. Ὑ. πάντα ταῦτα. 
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τὸ δὲ μηδὲ κυνῆν οἴκοϑεν ἐλϑεῖν ἐμὲ τὸν κακοδαίμον᾽ 
ἔχοντα. 

ΞῸ ΚΕΡΥΥΕΙΣ: 

ἔλθετε δῆτ ὦ πολυτίμητοι Νεφέλαι τῷδ᾽ εἰς ἐπίδειξιν" 970 

εἴτ᾽ ἐπ ᾽Ολύμπου κορυφαῖς ἱεραῖς χιονοβλήτοισι χά- 
ϑησϑε, 

εἶτ ᾿Ωκεανοῦ πατρὸς ἔν κήποις ἱερὸν χορὸν ἵστατε 
Νύμφαις, 

εἴτ ἄρα Νείλου προχοαῖς ὑδάτων χρυσέης ἀρύτεσϑο 
πρόύγουσιν, 

ἢ Μαιῶτιν λίμνην ἔχετ ἢ σκύπελον νιφύεντα ηίμαν- 
τος" 

ὑπαχούσατε δεξάμεναν ϑυσίαν καὶ τοῖς ἵεροῖσι χα- 
φεῖσαι. 77. 

ΧΟΡΟΣ ΝΕΦΕΛΩ͂Ν ΣΩΚΡΑ͂ΤΗΣ. 
ΣΤΡΕΦΨΙΆΊΖΑΗΣ. 

κ ΟΥΡΆΘΟΣΙ 

᾿Ζέναοι ΝΝεφέλαι, 
ἀρϑῶμεν φανεραὶ δροσερὰν φύσιν 

εὐάγητον, 
πατρὸς ἀπ ᾿δεκεανοῦ βαρυαχέος᾽ 
ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς ἐπὶ ᾿ ' 980 

δενδροχκύμους, ἵνα 
τηλεφανεῖς σκοπιὰς ἀφορώμεϑα, 
καρποὺς ἀρδομέναν 8᾽ ἱερὰν χϑόνα, 

969. Βγ. Ὑ. τὸ δὲ μὴ κυνέην. δροσερὰν φύσιν εὐ-το, 
Ἡ. ἐμὲ τὸν δύστηνον ἴγοντα, 478. Βτ. ὟΝ, εὐάγητοε .- 283. 
473. ὙΥ. χρυσέαις. Ἐ! πρὸ 'χοῖ- Β:. καρπούς τ΄ ἀλδομέναν ἱερὰν 
σιν. 4275. Βι,Η. ἐπακούσατε, --: Η. καρπούς τ᾽ ἀρδομέναν 
477. 278..ἕ Βτγ. Η: Υν. 2.3 Υ. καρπούς τ᾽, ἀρδομέ- 

ἀρϑῶμεν φανεραὶ γαν ὃ᾽ ἱ., 
Β 2 
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καὶ ποταμῶν ξαϑέων κελαδήματα». 

καὶ πόντον κελάδοντα βαρύβρομον᾽" οδῦ 

ὄμμα γὰρ αἰϑέρος ἀκάματον σελαγεῖται 
μαρμαρέαις ἐν αὐγαῖς. 

ἀλλ ἀποσεισάμεναι νέφος ὄμβριον 
ἀϑανάτας ἰδέας, ἐπιδώμεϑα 

τηλεσκόπῳ ὄμματι γαῖαν. ᾿ 200 

ΣΩΚΡΑΤΉΣ. 

ἴΩ, μέγα σεμναὶ Νεφέλαι, φανερῶς ἠπούσατέ μου κα- 

λέσαντος. 

ἤσϑου φωνῆς ἅμα καὶ βροντῆς μυκησαμένης ϑεοσέ- 
πτοῦυ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ:. 
Α Ἷ δ δι ΤΡ , κ ΄ ᾽ 

καὶ σέβομαί γ ὦ πολυτίμητον, καὶ βούλομαν ἀνταπο- 

ἷ παρδεῖν 

πρὸς τὰς βροντάς οὕτως αὐτὰς τετρεμαίνω καὶ πε- 

φόβημαι". 
κεῖ ϑέμις ἐστίν, νυνί γ᾽ ἤδη, κεὶ μὴ ϑέμις ἐστί, χεσείω. 398 

ΣΩΚΘΑΤΗΣΝ ἢ 
οὐ μὴ σκώψεις, μηδὲ ποιήσεις, ἅπερ οἵ τρυγοδαίμο- 

νες οὕτοι. 
ἀλλ εὐφήμει" μέγα γάρ τι ϑεῶν κινεῖται σμῆνος ἄοι- 

δαῖρ. ' 

ΧΟΡΟΣ. 

ι Παρϑένοι ὀμβροφόροι; 
ἔλϑωμεν λιπαρὰν χϑόνα Παλλάδος, 

εὔανδρον γᾶν Θ00 
Κέκροπος ὀψόμεναι πολυήρατον " 
οὗ σέβας ἀῤῥήτων ἱερῶν, ἵνα 

μυστοδόκος δόμος 

287. Βχ. -μαρμαρέαισιν αὖξ Βτ. Ἡ, ὝΥ. 
γαῖς: ΟΥ̓, μαρμαρέαισιν ἐν αὖ... ἔλϑωμεν λιπαρὰν 
280. Βε. ἀϑανάταις ἰδέαις ἐπιδ.. χϑόνα Παλλάδος; εὖ. 7. 
996. Η, ποιήσεις γ᾽, 400. 300. 

Δ ᾳ -«αὰμμδναν 
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ἦν τελεταῖς ἁγίαις ἀναδείκνυται, 

οὐρανίοις τε ϑεοῖς δωρήματα, 
ναοί 8᾽ ὑψερεφεῖς καὶ ἀγάλματα, 
καὶ πρόφοδον μακάρων ἱερώταται, 
εὐστέφανοι τε ϑεῶν ϑυσίαν ϑαλίαι τε, 

παντοδαπαῖς ἐν ὥραις, 
ἦοί τ ἐπερχομένῳ Βρομία χάρις, 
εὐκελάδων τὲ χορῶν ἐρεϑίσματα, 

καὶ Μοῦσα βαρύβρομος αὐλῶν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
πρὸς τοῦ Διὸς ἀντιβολῶ σε, φράσον, τίνες εἴσ᾽ ὦ 

Σώκφατες αὗται, 
αἱ φϑεγξάμεναν τοῦτο τὸ σεμνόν; μῶν ἡρῷναί τινές 

εἶσιν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
3.2.4} 9 ’ 

ἡπκιστ, ἀλλ οὐράνιαι Νεφέλαι, μεγάλαι ϑεαὶ ἀνδρά- 
σιν ἀργοῖς" 

»" ΄ κ ΄ « - Φιω ᾿ 

αἵπερ γνώμην καὶ διάλεξιν καὶ νοῦν ἡμῖν παρέχουσιν, 

καὶ τερατείαν», παὶ περίλεξιν, καὶ προῦσιν, καὶ κα- 
τάληψιν. 

ΣΤΡῈ ΨΙ424ῊΉΗΣ. 
ἀν» δ΄ ἢ 9 , 5 ᾽ » ν ,΄ 3 Ὁ ΄ 

ταῦτ ἀρ ἀκουσασ αὐτῶν τὸ φϑέγιὦ ἡ ψυχή μου πε- 
πότηται, 

καὶ λεπτολογεῖν ἤδη ζητεῖ καὶ περὶ καπνοῦ στενολε- 

σχεῖν, 
Ἁ ἔ ᾿ ’ . φι πν ’ 3 »" Β 

καὶ γνωμιδίῳ γνώμην νύξασ᾽ ἑτέρῳ λόγῳ ἀντιλογῆσαν 
ἂν...3 7 7) 3 ἘΚ ωβ, " ΕΣ » ᾽ .- 
ὡςτ, εἴπως ἔστιν, ἰδεῖν αὐτὰς ἤδη φανερῶς ἐπιϑυμω. 

ΣΙ ΚΡΦΤΗΖΣΖ. 

βλέπε νυν δευρὶ πρὸς τὴν Πάρνηϑ᾽" ἤδη γὰρ ὁρῶ 
κατιούσας 

ἥσυχα ταύτας. 

309. ὟΨ. παντοδαπαῖσιν ἐν ὦ,, 

805 

810 

8915 

8520 
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' ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, 

φέρε, ποῦ; δεῖξον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

χωροῦσ᾽ αὗται, πάνυ πολλαί, 
διὰ τῶν κοίλων, καὶ τῶν δασέων, αὕται πλάγιαι. 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΔΗΣ. 

τί τὸ χρῆμα; 
ὡς οὐ καϑορῶ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

παρὰ τὴν. εἴςοδον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἤδη καϑορῶ μόλις αὐτάς. 825 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

γὺν γέ τοι ἤδη καϑορᾶς αὐτάς, εἰ μὴ λημᾷς κολο- 
κύνταις. 

ΣΤΡΕΦΙΆΑΖΗΣ. 

Δί' ἔγωγ ὦ πολυτίμητοι; πάντα γὰρ ἤδη πατέ- 
χουσιν, 

τ.» 
᾽ν 

ΣΙ ΚΡΆΤΗΣ. 

ταῦτας μέντοι σὺ ϑεὰς οὔσας οὐκ ἤδης, οὐδ᾽ ἐνόμιξες; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

μὰ 41, ἀλλ᾽ ὁμίχλην καὶ δρόσον αὐτὰς ἡγούμην καὶ 
καπνὸν εἶναι. ἢ 

ΣΑΝΡΑΆΑΤΗΣ, 

οὐ γὰρ μὰ Δί᾽ οἷσϑ᾽ ὁτιὴ πλείστους αὗται βόσκουσι 
σοφιστάς, 380 

323. Βτ. ΥΥ͂, ἰηΐευρ. χωροῦσ᾽ ἤδη νῦν καὶ μόλις ἀϑρῶ.: ὙΥ. 
αὗται πάνυ π--: ΗἩΗ. χωροῦσ, ἤδη νῦν καὶ μόλις ἑώρων... 
αὗται π. π.. 356. Βν, ἔςοδον. 330. Η. μὰ “1᾿, ἀλλ᾽ ἴσϑ' ὅτι. 

- διαϑρῶ νυνὶ μόλις ἤδη. Ἡ. τ 
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Θουριομάντεις, ἰατροτέχνας, σφραγιδονυχαογοκομήτας, 
κυκλίων τε χορῶν ἀσματοκάμπτας, ἄνδρας μετεωρο- 

φένακας, 

οὐδὲν δρῶντας βόσκουσ᾽ ἀργούς, ὅτι ταύτας μουσο- 
ποιοῦσιν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐποίουν ὑγρᾶν ἹΝεφελᾶν στρεπταιγλᾶν δάϊον 
ὁρμάν, 

πλοκάμους ϑ᾽ ἕκατογκεφάλα Τυφῶ, πρημαινούσας τε 
ϑυέλλας, 8385 

εἶτ ἀερίας διερᾶς γαμψοὺς οἰωνοὺς ἀερονηχεῖς, 
ὄμβρους ϑ᾽ ὑδάτων δροσερᾶν Νεφελᾶν᾽" εἶτ ἀντ αὐ- 

, τῶν κατέπινον 
πεστρῶν τεμάχη μεγαλᾶν ἀγαθᾶν, χρέα τ᾽ ὀρνίϑεια 

πιχηλᾶν. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

διὰ μέντοι τύςδ᾽ οὐχὶ δικαίως; 

ΣΤΡΕΨΙΖΖΗΣ. 

λέξον δή μοι, τί μαϑοῦσαι» 
εἴπερ ΝΜεφέλαν γ εἰσὶν ἀληϑῶς, ϑνηταῖς εἴξασι γυ-- 

ναϊξίν; 840 

οὐ γὰρ ἐκεῖναί γ᾽ εἰσὶ τοιαῦται. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
᾿ ο ΄ δ εἶσιν: φέρε, ποιαν γὰρ τινὲς εἰσιν; 

ΣΤΡΕ, ΨΙΑΖΉΗΣ:. 

οὐκ οἷδα σαφῶς" εἴξασιν γοῦν ἐρίοις διαπεπταμένοι- 

“σιν, 
κοὐχὶ γυναιξίν, μὰ Δί, οὐδ᾽ ὁτιοῦν" αὗται δὲ δῖνας 

ἔχουσιν. 

334. ΒΥ. Ὑ, στρεπταίγλαν. 338. Βτ. μεγάλαν. 230. ΒΥ. 

335. Η. ἑκατοντακεφάλα. 336. Ἡ. ὙΥ. τί παϑοῦσαι. 342. ΒΥ. 
Βχ. Ἡ, ὟΝ, ἀερίους; διεροὺς. Η, ΥΥ, ἐρίοισιν πεπταμ---- 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
ἀπόκριναι νῦν, ἅττ᾽ ἔν ἔρωμαι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
λέγε νῦν ταχέως, ὅ,τι βούλει. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ. 
ἤδη ποτ ἀναβλέψας εἶδες νεφέλην Κενταύρῳ ὁμοίαν; 845 
ἢ παρδάλει, ἢ λύκῳ, ἢ ταύρῳ; 

ΣΤΡΕ ΨΙΑΖῊΣ. 
.᾽). γ᾿ ι 3 53 Η “ 

νὴ Ζνι ἔγωγ.-. εἶτα τί τοῦτο; 

ΣΩ ΚΡΑΤῊΣ. 
, 3 γίγνονται πάνϑ᾽ ὅ,τι βούλονται" κατ᾽, ἣν μὲν ἴδωσι 

κομήτην, 
» ᾿ ο΄ ᾿ , ἘΣ ᾿ "" ἄγριον τινὰ τῶν λασίων τούτων, οἷόν πὲρ τὸν Ξξενο- 

, φάντου, 
μολαν ͵ ᾿ , 3 Αὴ ΄ " δ σπκωπτούσαι τὴν μανίαν αὐτοῦ Κενταύροις ἤκασαν αὐ- 

τάς. : ς 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
᾿ ᾿ Ἅ " 

τί γάρ; ἣν ἄρπαγα τῶν δημοσίων κατίδωσι Σίμωνα, 

τί δρῶσιν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

850 

ἀποφαίνουσαι τὴν φύσιν αὐτοῦ, λύκοι ἐξαίφνης ἐγέ- 
γψοντο, 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ταῦτ ἄρα, ταῦτα Κλεώνυμον αὗται τὸν ῥίψασπιν χϑὲς 
ἰδοῦσαι, ν 

ὅτι δειλότατον τοῦτον ἑώρων, ἔλαφοι διὰ τοῦτ᾽ ἐγέ- 
ον ψόοντο. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
φαὶ νῦν, ὅτι Κλεισϑένη εἶδον, ὁρᾷς; διὰ τοῦτ᾽ ἐγέ- 

γοντὸο γυναῖκες, ᾿ 
πλϑυοσιας στα Σ- σσκσατα, αὶ πὸ 

960. ΒΙ, τί δ᾽ ἄρ᾽; .« Σ 354. Β:. ΥΥ ἱπίεσρ; ὁρᾷς, 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

χαίρετε τοίνυν. ὠ δέσποιναι" καὶ νῦν, εἴπερ τινὶ 

κἄλλῳ, 855 
οὐρανομήκη δήξατε κἀμοὶ φωνὴν ὦ παμβασίλειαι. 

ἈΠΓΟΒΌΘ.Σ. 

Χαῖρ ὦ πρεσβῦτα παλαιογενές, ϑηρατὰ λόγων φιλο- 
μουσῶν ἡ 

σύ τε λεπτοτάτων λήρων ἵἱερεῦ, φράζε πρὸς ἡμᾶς ὅ,τι 

; εν ἐἶν 
οὐ γὼρ ἂν ἄλλῳ γ᾽ ὑπακούσαιμεν τῶν νῦν μετεωροσο- 

φιστῶν, 

πλὴν ἢ Προδίκῳ᾽ τῷ μέν, σοφίας καὶ γνώμης οὔνε- 
κα΄ σοὶ δέ, 960 

ὅτι βρενϑύει τ ἐν ταῖσιν ὁδοῖς καὶ τὼ ᾿φϑαλμὼ πα- 
ραβάλλεις, 

πἀνυπόδητος κακὰ πόλλ᾽ ἀνέχει, κἀφ᾽ ἡμῖν σεμνοπρος- 
ὠπεῖς, 

ΣΤΡῈ ΨΙΖΖΗΣ. 

ὦ Γῆ τοῦ φϑέγματος, ὡς ἱερόν, καὶ σεμνόν, καὶ τε- 
᾿ ρατῶδες, 

ΣΩΚΡΑΤΉΣ.:. 

αὗται γάρ τοι μόναι εἰσὶ ϑεαί" τἄλλα δὲ πάντ᾽ ἐστὶ 
φλύαρος. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ: 

ὁ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν, φέρε, πρὸς τῆς Γῆς, ὀὐλύμπιος οὐ 
ϑεός ἐστιν; 803 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

σοῖος Ζεύς; οὐ μὴ ληρήσεις᾽ οὐδ᾽ ἔστι Ζεύς, 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
τί λέγεις σύ: 

861. Βτ, Η, παραβάλλεις 
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ἀλλὰ τίς ὕει; τουτὶ γὰρ ἔμοιγ᾽ ἀπόφηναι πρῶτον ἅ- 
πάντων. 

ΣΟ ΦΨΨΗΣ, 

αὗται δή που μεγάλοις δέ σ᾽ ἐγὼ σημείοις τοῦτο δι- 
δάξω. 

φέρε, ποῦ γὰρ πώποτ ἄνευ Νεφελῶν ὕοντ ἤδη τεϑέ- 
ασαν:; 

καίτοι χρῆν αἰϑρίας ὕειν αὐτόν, ταύτας δ᾽ ἀποδημεῖν. 810 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
νὴ τὸν ᾿Α“πόλλω, τοῦτ᾽ αὐτό γέ τοι τῷ νῦν λύγῳ εὖ 

προςέφυσας " 

καίτοι πρότερον τὸν Δί᾽ ἀληϑῶς ᾧμην διὰ κοσκίνου 
οὐρεῖν. 

ἀλλ ὅοτις ὃ βοοντῶν ἐστί, φράσον. τοῦτό μὲ ποιεῖ 
τετρεμαίνειν. 

Ἵ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἣν -- 

αὗται βροντῶσι κυλινδόμεναι. 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΖῊΣ. 
» ἥν" ν, ᾿ - 

τῷ τρόπῷ, ὦ πᾶντα σὺ τολμῶν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ὅταν ἐμπλησϑῶσ᾽ ὕδατος πολλοῦ, κἀναγκασϑῶσι φέρε- 

σϑαι, 87ὅ 

φκατακρημνάμεναι πλήρεις ὄμβρου δὶ ἀνάγκην, εἶτα 
βαρεῖαν 

εἰς ἀλλήλας ἐμπίπτουσαι, ῥήγνυνται καὶ παταγοῦσιν. 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΔΗΣ. 
ὁ δ᾽ ἀναγκάζων ἐστὶ τίς αὐτάς, οὐχ ὁ Ζεύς, ὥςτε φέ- 

ες θεσϑαι; 

5368. ΒΥ. Ἢ. ὙΥ. αὐτὸ διδά- τοι τῷ νυνὶ λόγῳ , 
ἕξω. 371. ΒΥ. Ἡ. ΥΥ. τοῦτό γέ ᾿ 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἥκιστ, ἀλλ αἰϑέριος δῖνος. 

ΣΤΡῈΕ ΨΙΑΖΗΣ. 

δῖνος; τουτί μ᾽ ἐλελήϑη, 
ὁ Ζεὺς οὐκ ὦν, ἀλλ ἀντ᾽ αὐτοῦ δῖνος νυνὶ βασιλεύων. 580 

ἀτὰρ οὐδέν πω περὶ τοῦ πατάγου καὶ τῆς βροντῆς μἱ 
ἐδίδαξας. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐκ ἠκουσάς μου, τὰς Ἱεφέλας ὕδατος μεστὰς ὅτι φημὶ 
Η , 2 2 , τ ι ι ΄ 
ἐμπιπτουσας εἰς ἀλληλὰας παταγεῖν διὰ τὴν πυκνοτητα; 

ΣΤΡ, ΨΙΖΖΗΣ.:. 
-" 1 ΄’ 

φέρε, τουτὶ τῷ χρὴ πιστεύειν ; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἀπὸ σαυτοῦ ᾽γώ σε διδάξω. 
ἤδη ζωμοῦ Παναϑηναίοις ἐμπλησϑείς, εἶτ ἐταράχϑης 588 

τὴν γαστέρα, καὶ κλόνος ἐξαίφνης αὐτὴν διεκορχορύγησεν ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
᾽ ’ κ ἮΝ ᾽ , 

νὴ τὸν ᾿4πόλλω, καὶ δεινὰ ποιεῖ γ εὐθύς μοι, καὶ τε- 
τάραπται 

Ψ“ ΝΣ Ἃ , » ᾿Ὶ . ,ὕ 

χῶςτερ βροντὴ τὸ ζωμίδιον παταγεῖ, καὶ δεινὰ κέκρα- 

γεν" 
᾽ ᾿ - ἃς: , » ὩπΞ ΙΑ 
ἀτρέμας πρῶτον παππαξ, παππὰξ, κἄπειτ ἐπᾶγει τι, 

παπαππαξ, 

χὦταν χέζω, κομιδῆ βροντᾷ παπαπαππάξ, ὥςπερ ἐκεῖ- 

γαῖ, 890 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
Ψ᾽ . 

σκέψαι τοίνυν ἀπὸ γαστριδίου τυννουτουὶ οἷα πέπορδας " 

ὑπατο--------------- 

383. Η. ΚΡ. ἀλλήλαισιν, εχ τὰ παπὰξ ἐπάγει, κἄπειται--- 
Βγ. Αἀα. 384. Βγ. σαυτοῦ γ᾽, Η. παππάξ, παππάξ, κἄπειτ 
ὥς σε. 380. Βτ. ὙΥ, πάξ, κᾷ- ἐπάγει, παπαπαππάξ. 
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ν᾿ 3. ωϑ ᾽ ᾽ γ᾽. 9 5» Ἄ » ΕῚ “ὰ ᾿ 

τὸν δ᾽ ἀέρα τύνδ᾽, ὑνύ ἀπέραντον, πῶς οὐκ εἰκὸς μέ- 
γα βροντᾶν; 

νὟΎη»2ἋἪῈη» ᾿ ΒΝ ΩΣ Ρ] » , ᾿ ᾿ ’, 

ταῦν ἄρα καὶ τὼ ᾽νόματ' ἀλλήλοιν, βροντὴ καὶ πορδή, 
ὁμοίω. 

ΣΤΡΕ ΨΙΖΔΗΣ. 
Δ, “ἃ ᾿ , Ξ ͵ , , - 
ἀλλ ὁ κεραυνὸς ποϑὲν αὖ φέρεταν λαμπῶν πυρὶ, τοῦ- 

το δίδαξον, 

καὶ καταφρύγεν βάλλων ἡμᾶς, τοὺς δὲ ζῶντας περι- 
φλύει. 805 

»" κ Ἁ »" δ κ᾿ δ᾽ 3. ΘΟ... ᾿ ᾽ ΄ 

τοῦτον γὰρ δὴ φανερῶς ὁ Ζεὺς ἵησ ἐπὶ τοὺς ἐπιόρκους. 

- ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

καὶ πῶς, ὦ μῶρε σὺ καὶ Κρονίων ὄζων καὶ βεκκεσέληνε, 
εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρκους, πῶς οὐχὶ Σίμων ἐνέπρη- 

᾿ σεν, 
οὐδὲ Κλεώνυμον, οὐδὲ Θέωρον ; καίτοι σφύδρα γ εἴσ᾽ 

᾿ἐπίορκον᾽ 

ἀλλὰ τὸν αὑτοῦ γε νεὼν βάλλει, καὶ Σούνιον, ἄκρον 
᾿Αϑηνέων, 400 

βυ, Α » ᾿ ΄ , ΄ ᾽ ᾿ ᾿ - ΕῚ 

παὶ τὰς δρῦς τὰς μεγάλας τί μαϑῶν; οὐ γαρ δὴ δρῦς γ 

ἐπιορκεῖ. 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΔΖΔῊΣ. 
Ψ » 

οὐκ οἶδ᾽ " ἀτὼρ εὖ σὺ λέγειν φαίνει. τί γάρ ἔστιν δῆϑ᾽ 
ὃ κεραυνός; 

5 ΩΝ ΡΥ ΤΗΣ: 

ὅταν εἰς ταύτας ἄνεμος ξηρὸς μετεωρισϑεὶς καταλλει- 

σϑῆ, 

ἔνδοϑεν αὐτὰς ὥςπερ κύστιν φυσᾷ, κἄπειϑ᾽ ὑπ ἀνάγ- 

αὐε ΑὝΝ ΤῊΝ. ἀρὰ Πρός 6 ΄ ᾿ ᾿ ΄ 
ῥηξας αὐτὰς ἔξω φέρεταν σοβαρὸς, διὰ τὴν πυνο- 

τητα, 405 

304. Βτ. πόϑεν ἂν. 400. ἐ--- 568 γε Η. ἱπ ἀῃηποῖ, ΟΡ ἤ- 
ΒΥ, ἩῸ νυν. ᾿Αϑηνῶν. 401. Βν. πι6, 
Ἡ, τί παϑών; οὐ γὰρ δὴ δρῦς 



ΝΕΦΕΜ41:. 29 

δι, ἡ --  » . - ο΄’ 3.Α δ ᾿ 
ὑπὸ τοῦ δοίβδου καὶ πῆς ῥύμης αὐτὸς ξαυτὸν κατα- 

καίων. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

νὴ 41, ἔγωγ᾽ οὖν ἀτεχνῶς ἔπαϑον τουτί ποτε Διασί- 
οἱσιν. 

ὥπτων γαστέρα τοῖς ξυγγενέσιν, κἀτ οὐκ ἔσχων ἀμε- 
λήσας" 

ἢ δ᾽ ἄρ᾽ ἐφυσᾶϊ, ᾿ εἶτ ἐξαίφνης διαλακήσασα πρὸς 
αὐτὼ 

τὼ ᾿φϑαλμώ μου ἱπροςετίλησεν, χαὶ κατέκαυσεν τὸ 
πρόςωπον. 410 

ΧΟΡῸ. Σ. 

ὦ τῆς μεγάλης ἐπυιϑυμήσας σοφίας ἄνϑρωπε παρ΄ ἡμῶν, 
ς ᾿] ᾿ ΕΓ] 2 ᾿ Ἢ Ψ. ῬᾺ ’, 

ως εὐδαίμων ἐν ᾿Αϑηναίοις καὶ τοῖς Ελλησι γενήσει, 

εἰ μνήμων εἶ καὶ φροντιστής, καὶ τὸ ταλαίπωρον ἔνε- 
στιν 

ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ μὴ κάμνεις, μήϑ'᾽ ἑστὼς μήτε βα- 

δίζων, 

μήτε διγῶν ἄχϑει λίαν, μήτ᾽ ἀριστᾶν ἐπυϑυμεῖς, 415 
οἴνου τ ἀπέχει καὶ γυμνασίων, καὶ τῶν ἄλλων ἀνοή- 

τῶν, 
καὶ βέλτιστον τοῦτο νομίζεις, ὅπερ εἰκὸς δεξιὸν ἄνδρα, 
νικᾶν πράττων καὶ βουλεύων, καὶ τῇ γλώττῃ πολε- 

μίζων. , 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἀλλ ἕνεκέν γε ψυχῆς στεῤῥᾶς, δυςκολοκοίτου τε μερί- 

μνης, 
καὶ φειδωλοῦ καὶ τρυσιβίου γαστρός, καὶ ϑυμβρεπι» 

δείπνου, 420 

ἀμέλει ϑαῤῥῶν οὕνεκα τούτων ἐπιχαλκεύειν παρέχοιμ᾽ 
» 

ἄν. 

400. Βτ. Ἡ. ἡ δ᾽ ἀνεφνσᾶτ᾽. ἱπίετρ. ἀμέλεε ϑαῤῥῶν" οὕνεκα 
411. Η. ὦ ᾽νϑρωπε. 481. ΥΥ. τούτων: Βχ. Η. ἀμέλει ϑαῤῥῶν,-. 
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ὙπυῸΣ ΣΩ ΚΡΆΤΗΣ, 

ἄλλο τι δῆτ᾽ οὐ νομιεῖς ἤδη ϑεὸν οὐδένα, πλὴν ἅ. 

περ ἡμεῖς" ᾿ 

τὸ Χάος τουτί, καὶ τὰς Νεφέλας, καὶ τὴν Γλῶώτταν, 
τρία ταυτί. 

ΣΤΡΕ ΨΙΑΖΗΣ. 

οὐδ᾽ ἂν διαλεχϑείην γ᾽ ἀτεχνῶς "τοῖς ἄλλοις, οὐδ᾽ ἂν 
ἀπαντῶν" ͵ 

΄ 3 3 " 

οὐδ᾽ ὧν ϑύσαιμ᾽, οὐδ᾽ ἂν σπείσαιμ᾽, οὐδ᾽ ἐπνυϑείην λι- 

᾿. ἀλλ᾽ ὅτι δῆτ᾽ οὖ: ὙΥ. ἄλλο λεχϑείην ἀτεχνῶς . 

βανωτόν. 495 

ΧΟΡΌΣ. 
λέγε νυν ἡμῖν » ὅ,τι σοι δρῶμεν, ϑαῤῥῶν, ὡς οὐκ ἀτυ- 

χήσεις, 

ἡμᾶς τιμῶν καὶ ϑαυμάζων, καὶ ζητῶν δεξιὸς εἶναι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. 

ὦ δέσποιναι, δέσμεε τοίνυν ὑμῶν τουτὶ πάνυ μικρόν, 

τῶν “Ἑλλήνων εἶναί μὲ λέγειν ἕκατὸν σταδίοισιν ἄρι- 

στον. 

δ ὩΣ ΘΝ τάν ων ον 

ἀλλ: ἔσταν σοι. τοῦτο. παρ ἡμῶν" ὥςτε τολοιπίν γ, 

ἀπὸ τουδὶ 480 

ἐν τῷ δήμῳ' γνώμας οὐδεὶς νικήσει πλείονας ἢ σύ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

μή μοί γὲ λέγειν γνώμας μεγάλας" οὐ γὰρ τούτων ἐπι- 
ϑυμῶ, ᾿ 

ἀλλ δὲ ἐμαυτῷ στρεψοδυκῆσαι, καὶ τοὺς χρήστας διο- 
λυσϑεῖν. 

ΧΟΡΟΣ 
τεύξει τοίνυν ὧν » ἵμείρεις " οὐ γὰρ μεγάλων μϑοληπσαι 

4ρο, ΒΥ." ἀλλ᾽. ὅτι δῆτ᾽ οὖν: τὶ δῆτ᾽ οὖν, 494. Βγ. Ὗ. δια- 
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ἀλλὰ σεαυτὸν παράδος ϑαῤῥῶν τοῖς ἡμετέροις προπό- 
λοισιν. 

ΣΤΡΕΙΨΙΑΖῊΣ. 

δράσω τοῦϑ'᾽ ὑμῖν πιστεύσας. ἡ γὰρ ἀνάγκη με πιέξει, 
διὰ τοὺς ἵππους τοὺς κοππατίας, καὶ τὸν γάμον, ὅς μ᾽ 

ἐπέτριψεν. 

γῦν οὖν οὗτοι χοήσϑων ἀτεχνῶς 

ὅ,τι βούλονται. 

τουτὶ τό γ ἐμὸν σῶμ᾽ αὐτοῖσιν 
παρέχω τύπτειν, πεινῆν, διψῆν, 

αὐχμεῖν, ῥιγοῦν, ἀσκὸν δαίρειν " 
εἴπερ τὰ χρέα διαφευξοῦμαι, 

τοῖς ἀνϑροώποις τ εἶναι δόξω 

ϑρασύς, εὔγλωττος, τολμηρός, ἴτης, 

βδελυρός, ψευδῶν ξυγκολλητής, 

εὐρησιεπής, περίτριμμα δικῶν, 

κύρβις, κρόταλον, κίναδος, τρύμη, 

μάσϑλης, εἴρων, γλοιός, ἀλαζών, 
κέντρων, μιαρός, στρύφις, ἀργαλέος, 

ματτυολοιχός. 
ταῦτ᾽ εἴ με λέγουσιν ἀπαντῶντες 
δρώντων ἀτεχνῶς ὅ,τι χρήζουσιν" 

κεὶ βούλονται, 
νὴ τὴν 4ήμητρ᾽ ἔκ μου χορδὴν 

τοῖς φροντισταῖς παραϑέντων. 

ΘΟ Θ᾽ Ξὶ 

στον μὲν πάρεστι τῷδέ Υ 

οὐκ ἄτολμον, 

ἀλλ ἕτοιμον. ἴσϑι δ᾽ ὡς 

ταῦτα μαϑὼν παρ᾽ ἐμοῦ πλέος οὐρανόμηκες 
᾽ » δι 

ἐν βροτοῖσιν ἕξεις. 

᾿ 236. Ἡ. ταῦϑ᾽. , 438.430. ἀνθρώποις γ᾽. 
ΒΥ. Ἡ. ὙΥ. νῦν οὖν χρήσϑων γουσ᾽ 'ὠπαντῶντες. 
΄ο ΄ 

ο,τε βούλονται. 444. ὟΝ, τοῖς. 

δ1 

485 

440 

445 

450 

455 

460 

452. Ἡ. λέ- 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τί πείσομαι; 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸν πάντα χρόνον μετ ἐμοῦ 
ζηλωτότατον βίον ἀν- 
ϑρώπων διάξεις. 88 

ΣΤΡ ΨΙΑΜΖῊΉΣ. ι 

᾽Δ4ρά γε τοῦτ, 
ἄρ᾽ ἐγώ ποτ᾿ ἐπόψομαι; 

ΧΟΣΌΣ. 

ὥςτε γε σοῦ πολ- 
λοὺς ἐπὶ ταῖσι ϑύραις ἀεὶ καϑῆσϑαι, 
βουλομένους ἀνακοινοῦ- 470 

σϑαί τε καὶ ἐς λόγον ἐλϑεῖν, 

πράγματα κἀντιγραφὰς πολλῶν ταλάντων 
ἄξια σῇ φρενὶ συμβου- 
λευσομένους μετὰ σοῦ. 

ἀλλ ἐγχείρει τὸν πρεσβύτην ὅ,τι πὲρ μέλλεις προδιδά- 
σχειν, 475 

καὶ διακέίνει τὸν νοῦν αὐτοῦ, καὶ τῆς γνώμης ἀπο- 

πειρῶ. 

ΣΙ ΚΡΑΨΗΝΣ 

ἄγε δή, κάτειπέ μοι σὺ τὸν σαυτοῦ τρόπον, “" 
ἵν αὐτὸν εἰδὼς ὅοτις ἐστί, μηχανὰς 
ἤδη ᾽πὶ τούτοις πρὸς σὲ καινὰς προςφέρω. 

ΣΤΡΈΨΕΙ ΆΖΉΗΣ. 

τί, δέ; τειχομαχεῖν μοι διανοεῖ, πρὸς τῶν ϑεῶν; 480 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
οὔκ᾽ ἀλλὰ βραχέα σου πυϑέσϑαι βούλομαι, 

464. Η. ξη--:λωτότατον --- Βτ. Ἡ, ὟΥ. ὧρά γε τοῦτ᾽ ὧν ἐγώ 
διάξεις.: ὙΥ. ἀπο νοιβὰ ζηλωτό- ποτ ὄψομαι;. 471..8γ. ἐς λό- 
τατον --- δεάξεις. ς 466. 467. γους- 
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εἰ μνημονικὸς εἶ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

δύο τρόπω, νὴ τὸν Δία" 
ἦν μέν γ᾽ ὀφείληταί τί μοι, μνήμων πάνυ" 
ἐὰν δ᾽ ὀφείλω, σχέτλιος, ἐπιλήσμων πάνυ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἔνεστι δῆτά σοι λέγειν ἐν τῇ φύσει; ᾿ 485 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

λέγειν μὲν οὐκ ἔνεστ᾽, ἀποστερεῖν δ᾽ ἔνι, 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 
- τ δ. Ἑ 

πῶς οὖν δυνὴσεν μανϑάνειν ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΖΗΣ. 

ἀμέλει, καλῶς. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
ἄγε νυν, ὅπως, ὅταν τι προβάλωμαι σοφὸν 
περὲ τῶν μετεώρων, εὐθέως ὑφαρπάσεις. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

αἰ δαί; κυνηδὸν τὴν σοφίαν σιτήσομαι; 400 

ΣΦΚΡΑΤΗΣ. 

ἄνθρωπος ἀμαϑὴς οὑτοσὶ καὶ βάρβαρος. 
δέδοικά σ᾽ ὦ πρεσβῦτα, μὴ πληγῶν δέει, 
φέρ ἴδω, τί δρᾷς, ἤν τίς δε τύπτῃ; 

ΣΤΡῈ ΨΙΆΔΗ͂Σ, 

τύπτομαι. 
κἄπειτ ἐπισχὼν ὀλίγον, ἐπιμαρτύρομαι. 
εἶτ αὖϑις ἀκαρῆ διαλιπών, δικάζομαι, 495 

483. Η. ὟΥ. ἣν μὲν γὰρ, 4092. ὙΨ. δέῃ. 
ἵψ 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
ἴϑι νυν, κατάϑου ϑοίμάτιον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. 

ἠδίκηκά τε; 

ΦΑΙΚΡΑΤΗΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ γυμνοὺς εἰςιέναιν νομίζεται. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀλλ᾿ οὐχὶ φωράσων ἔγωγ᾽ εἰςέρχομαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

κατάϑου. τί ληρεῖς ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

εἰπὲ δή νύν μοι τοδί" 
ἣν ἐπιμελὴς ὦ, καὶ προϑύμως μανϑάνω, 600 
τῷ τῶν μαϑητῶν ἐμφερὴς γενήσομαι; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
οὐδὲν διοίσεις Χαιρεφῶντος τὴν φύσιν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
1 ᾽ ἰν τ ΄ 

οἴμον κακοδαίμων, ἡμιϑνὴς γενήσομαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐ μὴ λαλήσεις, ἀλλ᾿ ἀκολουϑήσεις ἐμοὶ 

ἀνύσας τι, δευρὶ ϑᾶττον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
3 Ἁ - » 
ἐς τὼ χεῖρέ νυν δ0ὅ 

δός μοι μελιτοῦτταν πρότερον᾽ ὡς δέδοικ᾽ ἐγώ, 
εἰσώ καταβαίνων, ὥςπερ ἐς Τροφωνίου. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
᾿ ’ 

χώρει" τί κυπτάζεις ἔχων περὶ τὴν ϑύραν; 

409. ΒΥ. Η. Κ᾽, δὴ νῦν. 
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ΣΧ.0 Ἔν: Σ. 

ΚΟΜΜΆΑ͂ΤΊΙΟ Ν. 

᾿Αλλ’ ἴϑι χαίρων, τῆς ἀνδρείας 

οὕνεκα ταύτης. δ10 
εὐτυχία γένοιτο τἀνϑρώ- 
πῷ, ὁτιὴ προήκων 
ἐς βαϑὺ τῆς ἡλικίας, 
νεωτέροις τὴν φύσιν αὖ- 
τοῦ πράγμασιν χρωτίζεται, 515. 

παὶ σοφίαν ἐπασκεῖ. 

ΠΑΡΆΒΑΣΙΣ. 

ἾὮ, ϑεώμενοι, κατερῶ πρὸς ὑμᾶς ἐλευϑέρως 
τἀληϑῆ, νὴ τὸν Διόνυσον τὸν ἐκϑρέψαντά με. 
οὕτω νικήσαιμί τ ἐγὼ καὶ νομιζοίμην σοφύς, 
ὡς ὑμᾶς ἡγούμενος εἶναι ϑεατὰς δεξιούς, 520 
καὶ τωύτην σοφώτατ ἔχειν τῶν ἐμῶν κωμῳδιῶν, 
πρώτους ἠξίωσ᾽ ἀναγεῦσ᾽ ὑμᾶς, ἢ παρέσχε μοι 
ἔργον πλεῖστον" εἶτ ἀνεχώρουν ὑπὶ ἀνδρῶν φορτικῶν 
ἡττηϑείς, οὐκ ἄξιος ὦν ταῦτ οὖν ὑμῖν μέμφομαι 
τοῖς σοφοῖς, ὧν οὔνεκ ἐγὼ ταῦτ᾽ ἐπραγματευόμην. 525 

ἀλλ οὐδ᾽ ὡς ὑμῶν ποϑ᾽ ἑκὼν προδώσω τοὺς δεξιούς. 

ἐξότου γὰρ ἐνθάδ᾽ ὑπὶ ἀνδρῶν, οἷς ἡδὺ καὶ λέγειν, 
ὁ σώφρων τε χὠ καταπύγων ἄριστ᾽ ἠκουσάτην, 
κἀγὼ (παρϑένος γὰρ ἔτ ἦν, κοὐκ ἐξῆν πώ μοι τεκεῖν) 
ἐξξέϑηκα, παῖς δ᾽ ἑτέρα τις λαβοῦσ᾽ ἀνείλετο, 580 

ὑμεῖς δ᾽ ἐξεϑρέψατε γενναίως, κἀπαιδεύσατε" 
ἐκ τούτου μοι πιστὰ παρ᾽ ὑμῖν γνώμης ἔσϑ᾽ ὅρκια. 

νῦν οὖν, ᾿Ηλέκτραν καὶ ἐκείνην, ἥδ᾽ ἡ κωμῳδία 
ζητοῦο᾽ ἦλϑ᾽, ἤν που ᾿᾽πιτύχῃ ϑεαταῖς οὕτω σοφοῖς" 
γνώσεται γάρ, ἤνπερ ἴδῃ, τἀδελφοῦ τὸν βόστρυχον. 885 
ὡς δὲ σώφρων ἐστὶ φύσει, σκέψασϑ᾽ ̓  ἥτις πρῶτα μὲν 
οὐδὲν ἦλϑε δαψαμένη σκύτινον καϑειμένον, 

ΒΙ1. ΒΥ. γένοιτ᾽ ἀνθρώπῳ. 519. ΒΥ. νικήσαιμέ γ᾽ ἐγὼ, 
512. Βχ. Ἡ. ὙΥ. ὅτε προήκων. 546. Βχ. Η. ὑμᾶς. 

Ο 2 
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ἐρυϑρὸν ἐξ ἃ ἄκρου, παχύ, τοῖς παιδίοις ἵν᾽ ἢ γέλως " 
οὐδ᾽ ἔσκωψε τοὺς φαλακρούς , οὐδὲ κύρδαχ εἵλκυσεν, 

οὐδὲ πρεσβύτης ὁ λέγων τἄπη, τῇ βακτηρίᾳ 540 

τύπτει τὸν παρόντ᾽, ἀφανίζων πονηρὰ σκώμματα, 

οὐδ᾽ εἰςῇξε δᾷδας ἔχουσ᾽, οὐδ᾽ ἰοὺ ἰοὺ βοᾷ, 

ἀλλ αὑτῇ καὶ τοῖς ἔπεσιν πιστεύουσ᾽ ἐλήλωϑεν. 

"ἀγὼ μὲν τοιοῦτος ἀνὴρ ὧν ποιητής, οὐ κομῶ, 

οὐδ᾽ ὑμᾶς ζητῶ ̓ ξαπατᾶν, δὶς καὶ τρὶς ταῦτ εἰςράγων, 548 

ἀλλ ἀεὶ καινὰς ἰδέας εἰςφέρων σοφίζομοαι, 

οὐδὲν ἀλλήλαισιν ὁμοίας καὶ πάσας δεξιάς. 

ὃς βέμστον ὄντα Κλέων ἔπαιο᾽ ἐς τὴν γαδεέραι, 

κοὐκ ἐτόλμησ᾽ αὖϑις ἐπεμπηδῆσ᾽ αὐτῷ πειμένῳ. 

οὗτοι δ᾽, ὡς ἅπαξ παρέδωκεν λαβὴν " Ὑπέρβολος, 550 

τοῦτον δείλαιον κολετρῶσ᾽ ἀεὶ καὶ τὴν μητέρα. 

Εὔπολις μὲν τὸν ΜΜαρικᾶν πρώτιστον παρείλκυσεν, 
ἐκοτρέψας τοὺς ἡμετέρους “Ἱππέας κακὸς ππρικῶβ, 

προςϑεὶς αὐτῷ γραῦν μεϑύσην, τοῦ κόρδακος οὕνεχ, ἣν 

Φρύνιχος πάλαι πεποίηχ , ἣν τὸ κῆτος ἤσϑιεν. δϑ8 

εἶϑ᾽ “Ἔρμεππος αὖθις ἐποίησεν εἰς ᾿ Ὑπέρβολον" 

ἄλλοι τ ἤδη πάντες ἐρείδουσιν εἰς ̓ Ὑπέρβολον, 

τὼς εἰκοὺς τῶν ἐγχέλεων τὰς ἐμὰς μιμούμενοι. 

ὅρτις οὖν τούτοισι γελᾷ, τοῖς ἐμοῖς μὴ χαιρέτω" ' 

ἦν δ᾽ ἐμοὶ ποὺ τοῖσιν ἐμοῖς εὐφραίνησϑ᾽ εὐρήμασιν, 5600 

ἐς τὰς ὥρας τὼς ἑτέρας εὖ φρονεῖν δοκήσετε. 

4)ι Δ Η. 

“Ὑψιμέδοντα μὲν ϑεῶν 
Ζῆνα τύραννον ἐς χορὸν 

πρῶτα μέγαν κικλήδκω" 

τόν τε μεγασϑενῆ τριαίνης ταμίαν, 5685 

γῆς τε καὶ ἁλμυρᾶς ϑαλάσ- 
σης ἄγριον μοχλευτήν᾽" 

καὶ μεγαλώνυμον ἡμέτερον πατέ- 

542. ὟΥ. εἰρῆξε (516): οὲ ν. ἐπεπήδησά γ᾽ αὐτῷ. 556. Β΄. 

οοό. εἰςάττει᾽. 549. Η. Υ. αὖϑις “Ερμιππος. 568. 569. Βγ. 

αὖτις: Β͵. κοὐκέτ᾽ ἐραῦϑές γ΄ ἰηΐοτρ, ἡμέτερον πατέρ᾽, Αἰϑέρα 
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ὁ ΑἸϑέρα σεμνότατον, βιοϑρέμμονα πάντων" 
τὸν 8᾽ ἱππονώμαν, ὃς ὑπερ- 

᾿λάμπροις ἀκτῖσιν κατέχει 
γῆς πέδον, μέγας ἐν ϑεοῖς 

ἐν ϑνητοῖσί τε δαίμων. 

ἘΠΙΡΘΡΗΜ ΑΖ. 

Ὦ, σοφώτατοι ϑεαταῖ, δεῦρο τὸν νοῦν πρόσχετε, 
ἠδικημέναι γὰρ ὕμιν μεμφόμεσϑ᾽ ἐναντίον" 
πλεῖστα γὰρ ϑεῶν ἁπάντων ὠφελούσαις τὴν πόλιν, 
δαιμύνων ἡμῖν μόναις οὐ ϑύετ᾽ οὐδὲ σπένδετε, 
αἵτινες τηροῦμεν ὑμᾶς. ἢν γὰρ ἢ τις ἔξοδος 

μηδενὶ ξὺν νῷ, τότ᾽ ἢ βροντῶμεν ἢ ψεκάξομεν. 
εἶτα τὸν ϑεοῖσιν ἐχϑρὺὸν βυρσοδέψην Παφλαγόνα 
ἡνίχ᾽ ἠρεῖσϑε στρατηγόν, τὰς ὀφρῦς ξυνήγομεν, 
κἀποιοῦμεν δεινά᾽ ( βροντὴ δ᾽ ἐῤῥάγη δι ἀστραπῆς 
ἡ Σελήνη. δ᾽ ἐξέλειπε τὰς ἔδούς" ὁ δ᾽ ἽΗλιος 
τὴν ϑουαλλίδ᾽ εἰς ξαυτὸν εὐθέως ξυνελκύσας, 

οὐ φανεῖν ἔφασκεν ὕμιν, εἰ στρατηγήσει Κλέων. 
ἀλλ ὅμως εἴλεσϑε τοῦτον. φασὶ γὰρ δυςβουλίαν 
τῇδε τῇ πόλει προςεῖναι" ταῦτα μέντοι τοὺς ϑεοὺς 

ὥττ ὧν ὑμεῖς ἐξαμάρτητ᾽, ἐπὶ τὸ βέλτιον τρέπειν. 
ὡς δὲ καὶ τοῦτο ξυνοίσει, ῥαδίως διδάξομεν. 
ἣν Κλέωνα τὸν λάρον, δώρων ἑλόντες καὶ κλοπῆς, 

εἶτα φιμώσητε τούτου τῷ ξύλῳ τὸν αὐχένα, 
αὖϑις ἐς τἀρχαῖον ὕμιν, εἴ τι κἀξημάρτετε, 
ἐπὶ τὸ βέλτιον τὸ πρᾶγμα τῇ πόλει ξυνοίσεται. 

ΑΝΤΏΙΔΗ 

᾿Αμφί μοι αὖτε, Φοῖβ᾽ ἄν 

σεμνότατον, : Ἡ. ἡμέτερον πα- ἀκτῖσιν πατέχεε.. 
τέρ᾽, Αἰϑέρα, σεμνότατον βὶ -- τ᾿ 574. ΒΥ. Ἡ. προςέχετε. 

δ1 

δὅϊῖο 

ὄϊδ 

580 

δ85 

690 

575: 
Υν. ἡμέτερονπατέρ «Δἰϑέρα, Βτ. Η. ΥΥ. ὑμῖν, εἰ νν. 585. 592. 
σεμνότατον, . 570. 571- ὟΝ. ἣος ρ8ο. ὟΥ͂. ἱπίετΡ. ἐχϑρόν,. 
οχάϊπο: Βτι. Η. Υν. ἐκλέλοιπε. 

583. 
594. 

τόν ϑ᾽ ἱππονώμαν, ὃς ὑπερ. Β:. Ἡ. ἰαίεχρ. ἄναξ 4ήλιε, : ὟΝ. 
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Δήλιε, Κυνϑίαν ἔχων ' 595 
ὑψικέρατα πέτραν" 

ἥ τ ᾿Εφέσου μάκαιρα πάγχουσον ἔχεις 
οἶκον, ἐν ᾧ κόραι σὲ “υ- 

δῶν μεγάλως σέβουσιν" 

ἢ τ᾽ ἐπιχώριος ἡμετέρα ϑεός, 600 
αἰγίδος ἡνίοχος, πολιοῦχος ᾿Αϑάνα᾽" 

ἹΠαρνασίαν ᾽ ὃς κατέχων 
πέτραν, σὺν πεύκαις σελαγεῖ 
Βάκχαις ΖΔελῳίσιν ἐμπρέπων, 

κωμαστὴς 4ιόνυσος. 605 

ΠΡ ΕΙ ΒΘ ΓΗ, 

“Ἑνίχ᾽ ἡμεῖς δεῦρ᾽ ἀφορμᾶσϑαν παρεσκευάσμεϑα, 
ἡ Σελήνη ξυντυχοῦο᾽ ἡμῖν ἐπέστειλεν φράσαι, 

πρῶτα μὲν χαέρειν ᾿4ϑηναίοισι καὶ τοῖς ξυμμάχοις " 

εἶτα ϑυμαίνειν ἔφασκε" δεινὰ γὰρ πεπονϑέναι, 
ὠφελοῦοσ᾽ ὑμᾶς ἅπαντας, οὐ λόγοις, ἀλλ᾿ ἐμφανῶς. 610 
πρῶτα μὲν τοῦ μηνὸς εἰς δᾷδ᾽ οὐκ ἔλαττον ἢ δραχμήν, 

ὥςτε καὶ λέγειν ἅπαντας, ἐξιόντας ἑσπέρας" 

μὴ πρίω παῖ δᾷδ᾽, ἐπειδὴ φὼς Σεληναίης καλόν. 
ἄλλα τ᾽ ᾿ δοῶ οὐμᾶο δ᾽ οὐκ ἃ ει κνθ, ὁ, λα τ εὖ δρᾶν φήσιν᾽ ὑμᾶς δ᾽ οὐκ ἀγειν τὰς ἡμέρας 

τ ΄ ἔνῳ, 
οὐδὲν ὀρϑῶς, ἀλλ᾿ ἄνω τε καὶ κάτω πκυδοιδοπᾶν 615 
ὥςτ᾽ ἀπειλεῖν φησιν αὐτῇ τοὺς ϑεοὺς ἑκάστοτε 
ἡνίχ᾽ ἂν ψευσϑῶσι δείπνου, κἀπίωσιν οἴκαδε, 

τῆς ἑορτῆς μὴ τυχόντες κατὰ Χόγον τῶν ἡμερῶν. 

καϑ᾽, ὅτων ϑύειν δέῃ, στρεβλοῦτε καὶ δικάζετε" 
σολλάκις δ᾽ ἡμῶν ἀγόντων τῶν ϑεῶν ἀπαστίαν,. 620 
ΘΝ - ᾿] Ἁ ’ 3 Ἵ , 

ἡνίκ ἂν πενϑῶμεν ἢ τὸν Μέμνον͵, ἡ Σαρπηδονα, 

σπένδεϑ᾽ ὑμεῖς καὶ γελᾶτ᾽ ̓  ἀνθ᾽ ὧν λαχὼν “Ὑπέρβολος 
τῆτες ἱερομνημονεῖν, κἄπευϑ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν ϑεῶν 

Φοῖρβ᾽, ὄναξ, “4ήλιε,. δοῶ. 570. 51... 607. ΒΥ. ἐπέστει- 
όοϑ. ΥΥ. εοάεμι οταϊηθ ἀχὸ νυν, λὲ. 613. Η. φῶς σεληναῖον. 
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τὸν στέφανον ἀφῃρέθη" μᾶλλον γὰρ οὕτως εἴσεται 
κατὰ σελήνην ὡς ἄγειν χρὴ τοῦ βίου τὰς ἡμέρας. 625 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΣΤΡΕΦΨΙΑ͂ΖΗΣ. ΧΟΡΟΣ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Μὰ τὴν ᾿Δναπνοήν, μὰ τὸ Χάος, μὰ τὸν ᾽Ζέρα, 

οὐκ εἶδον οὕτως ἄνδρ᾽ ἄγροικον οὐδένα, 
οὐδ᾽ ἄπορον, οὐδὲ. σκαιόν, οὐδ᾽ ἐπιλήσμονα" 
ὅςτις σκαλαϑυρμάτι' ἄττα μικρὰ μανϑάνων, 

ταῦτ᾽ ἐπιλέλησται πρὶν μαϑεῖν" ὅμως γε μὴν 680 
αὐτὸν καλῶ ϑύραζε δευρὶ πρὸς τὸ φῶς. 
ποῦ Στρεψιάδης; ἔξει τὸν ἀσκᾶντην λαβών. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀλλ οὐκ ἐῶσί μ᾽ ἐξενεγκεῖν οἱ κόρεις. 

ΣΩΚΡΑΤῊΣ. 

ἀνύσας τι κατάϑου, καὶ πρόςεχε τὸν νοῦν. 

ΣΤΡΕ ΨΙΜ44 Η͂Σ. 

, ἐδού. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἄγε δή, τί βούλει πρῶτα νυνὶ μανϑάνειν, 6836 
ὧν οὐκ ἐδιδάχϑης πώποτ οὐδέν; εἰπέ μοι. 
πότερα περὶ μέτρων, ἢ περὶ ἐπῶν, ἢ ῥδυϑμῶν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ.:. 

περὶ τῶν μέτρων ἔγωγ᾽ ̓  ἔναγχος γάρ ποτε 
ὑπ᾽ ἀλφιταμοιβοῦ παρεκόπην διχοινίκῳ. 

657. Ὕ. ἄνδρα γ᾽ ἄγροικον. ἢ περὶ ἐπῶν;. 
637. Ἡ. περὶ μέτρων; ἢ ῥυθμῶν, 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

οὐ τοῦτ ἐρωτῶ ο᾽, ἀλλ ὅ,τι κάλλιστον μέτρον 640 
“γεῖ᾽ πότερον τὸ τρίμετρον, ἢ τὸ τετράμετρον; 

ΣΤΡΕΨΙΆ4ΗΣ:. 

ἐγὼ μὲν οὐδὲν πρότερον ἡμιεκτέου. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐδὲν λέγεις ὦ ᾽νϑρωπε. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

περίδου νυν ἐμοί, 
εἰ μὴ τετράμετρόν ἐστιν ἡμιεκτέον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἐς κόρακας, ὡς ἄγροικος εἶ καὶ δυςμαϑής, δ45 
ταχὺ δ᾽ ἂν δύναιο μανϑάνειν περὶ ῥυϑμῶν, 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

4«ἰ δέ μὴ ὠφελήσουσ οἱ δυϑμοὶ πρὸς τἄλφιτα; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

πρῶτον μὲν εἶναι κομψὸν ἐν ξυνουσίᾳ " 
3 “»- ἰν -Ὁ, ΡῚ -»" δ - 

εἶτ ἐπαΐειν ὁποῖός ἐστι τῶν ῥυϑμῶν 

ταῦ ἐνύπλιον, χὠποῖος αὖ κατὰ δάκτυλον. 6860 

ΣΤΡΕΨΙΆΖΗΣ. 

ποτὰ δάκτυλον; νὴ τὸν Δί᾽, ἀλλ οἵδ᾽. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

εἰπὲ δή. 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΔῊΣ. 

τίς ἄλλος ἀντὶ τουτουὶ τοῦ δαχτύλου ; 

προτοῦ μέν, ἔτ ἐμοῦ παιδὸς ὄντος, οὑτοσί, 

ό41τ. Βτ. Ἡ. πότερα. 643. ἦν. ταχύ γ᾽. ὙΨ. σὺ περὶ. 655. 

Βχ. Η. ὙΥ. νῦν. 646. Βτ, Η. Β.. τί δέ; ὁ Ξεα ἡΠυὰ ἐμ Αἀά.. 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἀγρεῖος εἶ καὶ σκαιός. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

οὐ γὰρ ὠ᾽ ξυρέ, 
τούτων ἐπιϑυμῶ μανϑάνειν οὐδέν. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ. 

τί δαί; 8655 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἐκεῖν, ἐκεῖνο, τὸν ἀδικώτατον λύγον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
ἀλλ ἕτερα δεῖ σε πρότερα τούτων μανϑάνειν, 
τῶν τετραπόδων ἅττ᾽ ἐστὴν ὀρϑῶς ἄῤῥενα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἔγωγε τἄῤῥεν᾽, εἰ μὴ μαίνομαι" 
κριός, τράγος, ταῦρος, κύων, ἀλεκτρυών. 660 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
ὁρᾷς, ἃ πάσχεις; τήν τε ϑήλειαν καλεῖς 
ἀλεκτρυόνα κατὰ ταὐτὸ καὶ τὸν ἄῤῥενα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

πῶς δή; φέρε. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

πῶς; ἀλεκτρυὼν καλεκτρυών. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

νὴ τὸν Ποσειδῶ. νῦν δὲ πῶς μὲ χρὴ καλεῖν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἀλεκτρύαιναν" τὸν δ᾽ ἕτερον, ἀλέκτορα. 666 

657. ΒΥ. ὙΥ, τούτου͵. 662. 7. ταὐτό,. 663. Ἡ. ΝΥ. φέρ’. 
ηΐευρ. ἀλεκτρυόνα, κατὰ ταὺ- Σ. ὅπως; . Ἡ. ὠ᾽λεκτρυὼν χῇ - 
τὸ καὶ: Β:. ἀλεκτρυόνα κατὰ λεκτρυῶν». 
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ΣΤΡΕΨΙΑΜΗΣ. 
᾿ , τ Ι' ᾿ " 3 
ἀλεκτρύαιναν; εὖγε, νὴ τὸν “έρα" 

ὥςτ ἀντὶ τούτου τοῦ διδάγματος μύνου 

διαλφιτώσω σου πύκλῳ τὴν κάρδοπον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
ἰδοὺ μάλ αὖϑις τοῦϑ' ἕτερον. τὴν κάρδοπον 
ἄῤῥενα καλεῖς, ϑήλειαν οὖσαν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ: 

τῷ τρύττῳ 670 

ἄῤῥενα καλῶ ᾿γὼ κάρδοπον ; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

μάλιστά γε" 
ὥςπερ γε καὶ Κλεώνυμον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ: 

πῶς δή, φράσον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ταὐτὸν δύναταί σοι κάρδοπος Κλεωνύμῳ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, 

ἀλλ ὦ ᾽γάϑ', οὐδ᾽ ἦν κάρδοπος Κλεωνύμῳ, 

ἀλλ᾽ ἐν ϑυείᾳ στρογγύλῃ γ᾽ ἀνεμάττετο. . 675 

ἀτὰρ τολοιπὸν πῶς με χρὴ καλεῖν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ὅπως; 

τὴν καρδύπην, ὥςπερ καλεῖς τὴν Σωστράτην. - 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τὴν καρδόπην; 

6γ8. Βτ. ἍΜ. τὴν καρδύπην δόπην ϑήλειαν; Σωκρ. ὀρϑῶς 
ϑήλειαν ὀρϑότερον λέγεις; οπχαΐϊα γὰρ λέγεις. . 

Βιχορϑίδαϊο: Η. Στρ. τὴν καρ- 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 

ϑήλειαν ὀρϑῶς γὰρ λέγειν. 

ΣΤΡΕΦΙΑΆΖΔΗΣ. 

ἐκεῖνο δ᾽ ἦν ἄν, καρδύπη, Κλεωνύμη. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἔτι δή γε περὶ τῶν ὀνομάτων μαϑεῖν σε δεῖ, 680 
ἅττ ἄῤῥεν ἐστίν, ἅττα δ᾽ αὐτῶν ϑήλεα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἄλλ οἶδ᾽ ἔγωγ, ἃ ϑηλέ ἐστίν. 

ΣΦΚΡΑΤΗΣ. 

εἰπὲ δή. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Αὐσιλλα, Φίλιννα, Κλειταγόρα, “Δημητρία. 

ΣΡ Ζ: ΤΗ͂Ι, 

ἄῤῥενα δὲ ποῖα τῶν ὀνομάτων; 

ΣΤΡΕ ΨΙΑΔΗΣ. 

, μυρία. 

Φιλόξενος, Μελησίας, ᾿Δμυνίας. 685 

ΣΩΚΡΉΆΤΗΣ. 
8.4.9 ιΨΦ ’ ἢ πὰ 5 3 γ γ» 

ἀλλ ὦ πονήρε, ταῦτα γ ἔστ οὐκ ἀῤθενα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΆΑΠΖΗΣ. 

οὐκ ὥῤῥεν᾽ ὑμῖν ἐστιν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
οὐδαμῶς γ᾽, ἐπεὶ 

πῶς ὧν καλέσειας ἐντυχὼν ᾿“μυνίᾳ; 

ΣΤΡΕ ΨΙΆΜΖΗΣ. 
᾿, ἰν »" ὦ 9 3 

ὅπως ἂν; ὠδί, δεῦρο» δεῦρ, ᾿“μυνία. 

ὅ8ο. Ἡ. εἶτ᾽ ἔτι γε, 687. Βτ. Η. ὙΥ. ἐν ὑμῖν. 
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ΣΩΚΡΑΈἝΕΡΙΝΣ, 

ὁρᾷς; γυναῖκα τὴν ᾿Αμυνίαν καλεῖς. 600 

ΣΤΡΕΨΙΑΆΖΗΣ. 

οὔκουν δικαίως, ὅςτις οὐ στρατεύεται; 

ἀτὰρ τί ταῦϑ᾽, ἃ πάντες ἴσμεν, μανθάνω; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐδὲν μὰ Δί, ἀλλὰ κατακλινεὶς δευρὶ --- 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

' τί δρῶ: 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
, ’ -»"ὝἬ5- - 

ἐκφούντισόν τι τῶν σεαυτοῦ πραγμάτων. 

ΣΤΡΕΨΙ44:ΗΣ. 

μὴ δῆϑ᾽, ἱκετεύω σ᾽, ἐνϑάδ᾽ " ἀλλ᾿ εἴπερ γε χρή, 69 

χαμαΐ μ᾽ ἔασον αὐτὰ ταῦτ᾽, ἐκφροντίσαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτ᾽ ἄλλα. 

ΣΤΡΕ ΨΙΑ4Ζ4ΖΗΣ. 

κακοδαίμων ἐγώ, 

οἵαν δίκην τοῖς κύρεσι δώσω τήμερον. 

ΧΟ Ὁ 

Στροφή. 

φοόντιξε δὴ καὶ διάϑρει, 
πάντα τρύπον τε σαυτὸν 700 

στρόβει πυκνώσας. 
ταχὺς δ᾽, ὅταν εἰς ἄπορον πέσῃς, 

ἐπ ἄλλο πήδα 

όφι. Η. ἥτις. 6098. Ὑ. τή- δπὶ 707. οἱ 715. - 700. Βτ. ζζάν- 
μερα. 699 --- 705. Βτ. Η. 7. τας τρόπους. Βτ- Ἡ. σεαυτὸν. 

«τϊρυυπῖ ϑοοζαῖ: ἀϊειαιθ νοχ- 
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νόημα φρενός" ὕπνος δ᾽ ἀπέ- 
στω γλυκύϑυμος ὀμμάτων. 705 

ΣΤΡΕΨΙΑΜΗΣ. 

ἑατταταί, ἰατταταί. --« 

ΧΟΡΟΣ. 

τί πάσχεις; τί κάμνεις; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀπόλλυμαι δείλαιος ἐκ τοῦ σκίμποδος 
3 

δακνουσί μ ἐξέρποντες οἵ Κορίνϑιοι, 
κ ν Ἁ ΄ πὰ 

καὶ τὰς πλευρὰς δαρδαπτουσιν γι0 

καὶ τὴν ψυχὴν ἐκπίνουσιν, 
ι ἣν. ὧν , 

καὶ τοὺς ὄρχεις ἐξέλκουσιν, 

καὶ τὸν πρωχτὸν διορύττουσιν, 
; 3 » 

καί μὶ ἀπολοῦσιν. 

ΧΟΡΟΣ 
“ἡ νυν βαρέως ἄλγει "λίαν. 715 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

καὶ πῶς; ὅτε μου 
φροῦδα τὰ χρήματα, φρούδη χροιά, 

φρούδη ψυχή, φρούδη δ᾽ ἐμβάς" 
καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τοῖσι κακοῖς; 

- “ 

φρουρᾶς ἄδων, 720 
3 - 

ὀλίγου φροῦδος γεγένημαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
- ’ “ τἀ" , 

οὗτος, τί ποιεῖς; οὐχὶ φροντίζεις ; 

γοό. 707. Η.: νν. : ἀτταταταί, ἀτταταταῖ, "δ 
ἀτταταταί, ἀτταταταί, ἀττατατα, " ΡΘΣΌῸΠΡῸΌ κε: 
ἑατταταί. Σίωκρ. οὗτος, τί πά- Σωκρ. 
σζεις; τί ποιεῖς; τί κάμνεις;: Ὅ᾽ Κ' τί ποιεῖς; τί κάμνεις; ὁ 
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ΣΤΡΕΨΙ,ΆΖΦΗΣ. 

ἐγώ; 
νὴ τὸν Ποσειδῶ. 

ἜΚ ΔΎ δε 

καὶ τί δῆτ᾽ ἐφρόντισας; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ὑπὸ τῶν κόρεων εἴ μού τι περιλειφϑήσεται. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ. 

ἀπολεῖ κάκιστ᾽. 

ΣΨΡΙΕΙ ΒΤ, 4Φ,ΕΗ͂Σ. 

ἀλλ ὦ ᾽γάϑ᾽, ἀπόλωλ ἀρτίως. 125 

ΣΩ ΚΡΩΤΗ͂Σ. 

οὐ μαλϑακιστέ᾽, ἀλλὰ περικαλυπτέα. 
εὑρητέος γὰρ νοῦς ἀποστερητικύς, 
καπαιύλημ. 

ΣΤΡῈΕΨΙΖ“Ζ4Η͂Σ. 

οἴμοι" τίς ἂν δῆτ ἐπιβάλοι 

ἐξ ἀρνακίδων γνώμην ἀποστερητρίδα; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 
φέρε νυν, ἀϑρήσω πρῶτον, ὅ,τι δρᾷ, τουτονί. 780 

οὗτος, καϑεύδεις; 

ΣΤΡΕΨΙΑΖῊΣ. 
Ἁ ᾿Ὶ 3 [ ᾽ » 

μὰ τὸν ᾿Απόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
ἔχεις τι; 

ΦΙΤΙΡΕΡΙΆ.ῃ ΉΣ: 

μὰ Δ οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ. 

722. ὙΥ. Ἰπξετρ. ἐγώ, . ἔῸγ82. Η. ὙΨ. μὰ τὸν 4ἰ᾽, οὐδὲν 

. ἔγωγ᾽. 



ΝῈ ΦΕ 441. 417 

Σ ΚΡΆΤΗΣ. 

οὐδὲν πάνυ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
οὐδέν γε, πλὴν ἢ τὸ πέος ἐν τῇ δεξιᾷ. 

ΣΙ ΚΡΑΆΤΑΗΣ. 

οὐχ ἐγκαλυψάμενος ταχέως. τι φροντιεῖς ; 

ΣΤΡΕῈ ΨΙΑΖΉῊΣ: 

περὶ τοῦ; σὺ γάρ μοι τοῦτο φράσον ὦ Σώκρατες. 738 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
αὐτὸς ὅ,τι βούλει πρῶτον ἐξευρεῖν λέγε. 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΖΉΣΙΑΝ 

ἀκήκοας μυριάκις ᾿ἀγὼ βούλομαι" 

περὶ τῶν τόκων, ὅπως ἂν ἀποδῶ μηδενί. 

ΣΏΚΡΑΤΗΣ. 
ἴϑι νυν, καλύπτου, καὶ σχάσας τὴν φροντίδα 

λεπτήν, κατὰ μικρὸν περιφρόνει τὰ πράγματα, 740 
ὀρϑῶς διαιρῶν καὶ σκοπῶν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

οἴμοι τάλας. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἔξ ἀτρέμα" κἂν ἀπορῇς τι τῶν νοημάτων, 

ἀφεὶς ἄπελϑε᾽ κᾷἄτα τὴν γνώμην πάλιν 
κίνησον αὖϑις αὐτὸ καὶ ζυγώϑρισον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὦ Σωκρατίδιον φίλτατον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

τί ὦ γέρον; 745 

786. Βτ. Η. νν. πρῶτος. Η. αὐτὸ, 

ἐξευρὼν. 744. Βτ. Η. ΥὙΥ͂. ἐς 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἔχω τόκου γνώμην ἀποστερητικήν. 

ΣΩΚΡΑΤΗ͂Σ. 

ἐπίδειξον αὐτήν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

εἰπὲ δή νύν μοι τοδί" 

γυναῖκα φαρμαρκίδ᾽ εἰ πριάμενος Θετταλήν, 
καϑέλοιμνι νύκτωρ τὴν σελήνην, εἶτα δὴ 

αὐτὴν καϑείρξαιμ ἐς λοφεῖον στρογγύλον, 750 

ὥςπερ κάτοπτρον, κᾷἄνα τηροίην ἔχων --- 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

τί δῆτα τοῦ ἂν ὠφελήσειέν οἷ ; 

ΣΤΡΕΨΙΆΖΗΣ. 

ὅ,τι; 

εἶ μηκέτ ἀνατέλλοι σελήνη μηδαμοῦ, 

οὐκ ἂν ἀποδοίην τοὺς τύκους. 

ΣΩΚΡΑΤΗ͂Σ. 

τιητί δή; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὁτιὴ κατὰ μῆνα τἀργύριον δανείζεται. 755 

ΣΏΚΡΑΤΗῊΣ. 

εὖ. ἀλλ᾿ ἕτερον αὖ σοι προβαλῶ τι δεξιόν, 
εἴ σοι γράφοιτο πεντετάλαντός. τις δίκη, 
ὅπως ἂν αὐτὴν ἀφανίσειας, εἶπέ μοι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, 

ὅπως; ὅπως; οὐκ οἵδ᾽ " ἀτὰρ ζητητέον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

μή νυν περὶ σαυτὸν ἴλλε τὴν γνώμην ἀεί, τοῦ 

74. Ἡ. ΝΥ. Σωκπρο. τὸ τί; : γ56. Βν. Ἡ, ὙΝ. Ἰηπϊευρπησιπὲ 
 δραπθπιία τυσθας ϑιίσθρϑιβδαῖ. φυανίτ5 μοβὲ δεξιόν, 

754. Βχ. ἢ. τίη τί ; ὙΥ. ὁτιὴ τί, 
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ἀλλ ἀποχάλα τὴν φροντίδ᾽ ἐς τὸν ἀέρα, 
λινόδετον ὥςπερ μηλολόνϑην τοῦ ποδός. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

εὕρηκ ἀφάνισιν τῆς δίκης σοφωτάτην, 
᾿ὥςτ αὐτὸν ὁμολογεῖν σ᾽ ἐμοί. 

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
ποίαν τίνα; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἤδη παρὰ τοῖσι φαρμακοπώλαις τὴν λίϑον 766 

͵ ρ͵' Ἷ ΄ ι - 

ταύτην ἑόρακας, τὴν καλὴν, τὴν διαφανῆ, 
Γ᾿ νιν ᾿ » 
ἀφ ἧς τὸ πῦρ ἅπτουσι; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

τὴν ὕαλον λέγεις; 

ΣΤΡῈΕῈΨΙΆΑΖΗΣ. 

ἔγωγε᾽ φέρε, τί δῆτ᾽ ἄν, εἰ ταύτην λαβών, 

ὁπότε γράφοιτο τὴν δίκην ὁ γραμματεύς, 

ἀπωτέρω στὰς ὧδε πρὸς τὸν ἥλιον, 770 

ἱτὰ γράμματ᾽ ἐκτήξαιμι τῆς ἐμῆς δίκης; ἢ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

σοφῶς γε, νὴ τὰς Χάριτας. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

οἴ μ᾽ ὡς ἥδομαι, 
ὅτι πεντετάλαντος διαγέγραπταί μοι δίκη. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἄγε δή, ταχέως τουτὶ ξυνάρπασον. 

γό6. Ἐν. Ἡ, ὙΥ. ξώρας. 771. Η, 7, ἱπίοσρ, δίκηξι. 
768.. Βτ. Η. ΝΥ. Σωκρ. φέρε, 775. Βτ, Ἡ. ὙΥ. οἴμ᾽, ὡς. 
τί δῆτ ἄν ; Στρενψ. εἰ -’ὶ ; "κ᾿ 

Ώ 
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ΣΤΡῈ ΨΙΑΖῊΣ. 

τὸ τί; 

ΦΟΚΡΑΤΗΣ,.. 

ὕπως ἀποστρέψαις ἂν ἀντιδίκων δίκην, 778 

μέλλων ὀφλήσειν, μὴ παρόντων μαρτύρων. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

φουλύτατα καὶ ῥᾷον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

εἰπὲ δή. 

ΣΤΡΕ ΨΙ44ΔΗ͂Σ. 

καὶ δὴ λέγω. 
εἶ πρόσϑεν, ἔτι μιᾶς ἐνεστώσης δίκης», 

πρὶν τὴν ἐμὴν παλεῖσϑ᾽, ἀπαγξαίμην τρέχων. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐδὲν λέγεις. 

ΣΤΡΕ ΨΙΑΖΗΣ:. 

νὴ τοὺς ϑεοὺς ἔγωγ, ἐπεὶ 780 
οὐδεὶς κατ ἐμοῦ τεϑνεῶτος εἰςάξει δίκην. 

ὩΣ ΔΚ ὙΓΡῸΣ 

ὁϑλεῖς" ἄπεῤῥ᾽, οὐκ ὧν διδάξαι μ᾽ ἣν ο᾽ ἔξει. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

δτιὴ τί; ναί, πρὸς τῶν ϑεῶν ὦ Σώκρατες. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἀλλ εὐθὺς ἐπιλήϑει σὺ γ᾽, ἅτε ἂν καὶ μάϑῃς" 
ἐπεὶ τανῦν, τί πρῶτον ἐδιδάσκου, λέγε. 785 

γγη. Ἧι. ὅπως ἂν ἀποστρέψειως τί δή γε πρῶτον : Ἦ. τί νυν 
ὦντι--- . 782. Βτ, Η, ὙΥ. δι- πρῶτον. Ἡ, ΥΥ, ἐδιδάχϑης. 
δαξαίμην α΄. 7285. Βτ. ὟΥ. 
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ΟΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. 

φέρ᾽ ἴδω, τί μέντοι πρῶτον ἦν; τί πρῶτον ἦν; 

τίς ἦν ἐν ἦ ματτύμεϑα μέντοι τἄλφιτα; 
οἴμοι, τίς ἦν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐκ ἐς κόρακας ἀποφϑερεῖ, 
ἐπιλησμότατον καὶ σκαιότατον γερόντιον ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
οἴμοι, τί οὖν δῆϑ' ὃ κακοδαίμων πείσομαι; 

ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμαι, μὴ μαϑὼν γλωττοστροφεῖν, 
ἀλλ ὦ ΝΜΗεφέλαι, χρηστόν τι συμβουλεύσατε. 

ΧΟΡῸΟ Σ. 
δ - « Ξ - Ὡ 
ἡμεῖς μὲν ὦ πρεσβῦτα συμβουλεύομεν, 

εἴ σοί τις υἱὸς ἔστιν ἐκτεϑραμμένος, 

πέμπειν ἐκεῖνον ἀντὶ σαυτοῦ μανϑάνειν, 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀλλ ἔστ᾽ ἔμοιγ υἱὸς καλός τε κἀγαϑός΄" 

ἀλλ᾿ οὐκ ἐθέλει γὰρ μανϑάνειν᾽ τί γὰρ πάϑω; 

ΧΟΡΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἐπιτρέπεις; 

ΣΤΡῈΕΨΙΩΖΔΗΣ. 

εὐσωματεῖ γὰρ καὶ σφριγᾷ, 

κἄστ' ἐκ γυναικῶν εὐπτέρων τῶν Κοισύρας. 
ἀτὰρ μέτειμί γ᾽ αὐτόν" ἣν δὲ μὴ ϑέλῃ, 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐκ ἐξελῷ ᾽κ τῆς οἰκίας. 
3 - ΕΓ ΄ Υ͂ , "Ὁ 4 ᾿ , 

ἀλλ ἐπαναμεινὸν μ' ὁλίγον εἰςελϑῶν χρόνον, 

γ7γο4. Βτ. Η, ΝΥ. υἱός ἐστιν. ΞΒγ, τί δ᾽ ἐγὼ πάϑω; : 
796, Βχ, ἀλλ᾽ ἔατε μοί γ. 797. ἐγὼ πάϑω ;. 

; Ὦ ἃ 

81 

790 

γ95 

800 

Υγ, τί 
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Ἀπ υθ ῬΠΟΣ ἘΣ 
᾿ἀντιστροφή. 

“Δ4ρ᾽ αἰσϑάνει πλεῖστα δ ἧς- 
μᾶς ἀγάϑ᾽ αὐτίχ ἕξων 

μόνας ϑεῶν; ὡς 80ὅ 

ἕτοιμος ὅδ᾽ ἐστὶν ἅπαντα δρᾶν, 
δο᾽ ἂν κελεύῃς. 

σὺ δ᾽ ἀνδρὸς ἐκπεπληγμένου, 
ὶ καὶ φανερῶς ἐπῃρμένου, 

γνοὺς ἀπολάψεις, ὅ,τι πλεῖστον δύνασαι, νῷ ἐπῳδός. 810 
ταχέως φιλεῖ γάρ πῶς τὰ τοι» 

αὖϑ' ἑτέρᾳ τρέπεσϑαι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. ΦΗΕΙΖΙΠΠΙΖΗΣ. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ΣΤΡΕΨΙ,ΆΖΔΗΣ. 

Οὔτοι, μὰ τὴν ᾿Ομίχλην, ἔτ᾽ ἐνταυϑοῖ μενεῖς " 

ἀλλ ἔσϑι ἐλϑὼν τοὺς Μεγακλέους κίονας. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ͂Σ. 

ὦ δαιμόνιε, τέ χρῆμα πάσχεις,, ὦ πάτερ; 815 

οὐκ εὖ φρονεῖς, μὰ τὸν Δία τὸν ᾿Ολύμπιον, 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἰδού γ, ἰδού, 4 ᾿Ολύμπιον᾽' τῆς μωρίας " 
τὸ Δία νομίξειν, ὄντα τηλικουτονί. 

ἣν ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
τἰ δὲ τοῦτ᾽ ἐγέλασας ἐτεόν; 

ὭΣΤΡΕΨΙΑΖΉΗΣ. 

ἐνθυμούμενος, 

ὅτι παιδάριον εἶ, καὶ φρονεῖς ἀρχαϊκά. ς 820 

803. Βτ. ἄρά γ. 8ο6: Βτ. ἐστὶ σαι" Ταχέως φιλεῖ γάφ. 512, 
πάντα. 8το. Βτ. Η.1πΐθτρ. δύνα-. Β:. ἑτέρως, 818. Β:. ΥΥ. τὸν 4ία 



ΝΕΦΈῈΛΑΙ, 

ὅμως γε μὴν πρόςελϑ᾽, ἵν᾿ εἰδῇς πλείονα, 

δ8. 

2 ΄, ΓΤ, τὰ τ ᾿ εὐ ΑῚ ΓΙ 

καί σον φράσω πρᾶγμ, ὁ συ μαϑὼν ἀνὴρ ἕσξει 

ὕπως δὲ τοῦτο μὴ διδάξεις μηδένα. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ, 

ἐδού᾽ τί ἔστιν; 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΖΔΗ͂Σ: 

ὥμοσας νῦν δὴ Δία. 

ΦΕΙΖΦΙΠΠΙΔΗΣ.. 

ἔγωγ. 

ΣΤΡΕΨΙΔΑΖΗΣ. 

ὁρᾶς οὖν, ὡς ἀγαϑὺν τὸ μανϑάνεϊν; 
οὐκ ἔστιν ὦ Φειδιππίδη Ζεύς. 

ΦΕΙΖΔΙΠΠἪΠΙΖῊΣ. 

ἀλλὰ τίς; 

ΣΤΡΕ ΨΙΑΔΗΣ. 
Ζῖνος βασιλεύει, τὸν “7 ἐξεληλακώς. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ, 
αἰβοῖ᾽ τί ληρεῖς; ΡΥ Ξ 

᾿ ΣΤΡῈ ΨΙΑΖΔΉΣ. 

ἔσϑι τοῦϑ᾽ "οὕτως ἔχον, 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΖΔῊΣ. 
“τίς φησι ταῦτα; πνιππιζιβυ 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΖΗΣ. 

Σωκράτης: ὃ. Μήλιος, 
καὶ Χαιρεφῶν, ὃς οἷδε τὰ ψυλλῶν ἴχνη, 

804. Βγ. Ὑ. νῦν νὴ Δία: Δίωα:.. 3825. 
Ἦ, νυνὶ “ία. Ἡ. ΥὙΥ, ἰηΐοχρ, . 

899 

880 

ΒΥ, ὅρα’ γοῦν. 



54. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΦΕΙΔΦΙΠΠΙΔΉῊΣ. 

σὺ δ᾽ εἷς τοσοῦτο τῶν μανιῶν. ἐλήλυϑας, 

ὥς ἀνδράσιν πείϑει χολώσιν; ᾿ 

ΣΤΡΕΨΙ,Ά4ῊΣ. 

ι εὐστόμει, 
καὶ μηδὲν εἴπῃς φλαῦρον ἄνδρας δεξιούς, 

καὶ νοῦν ἤχονταρ' ὧν, ὑπὸ τῆς φειδωλίας, 

ἀπεκείρατ οὐδεὶς πώποτ᾽, οὐδ᾽ ἠλείψατο, 88ὅ 
οὐδ᾽ εἰς βαλανεῖον ἦλϑε λουσόμενος " σὺ. δὲ 
ὥςπερ τεϑνεῶτός μου καταλούει τὸν βίον. 
ἀλλ᾿ ὡς τάχιστ᾽ ἐλϑὼν ὑπὲρ ἐμοῦ μάνϑανε. 

. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

τί δ᾽ ἂν παρ᾽ ἐκείνων καὶ μάϑοι χρηστόν τις ἄν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ... 

ἄληϑες ; ὅσαπερ ἔστ ἐν ἀνθρώποις σοφά" 840 

γνώσει δὲ σαυτὸν ὡς ἀμαϑὴς εἶ καὶ παχύς. 

ἀλλ᾽ ἐπανάμεινόν μ᾽ ὄχωτι ἐνταυϑοῖ χρόνον. 

ΦΕ Ι 4 Ι ΠπΠ ΠΙ4 Η. Σ. 

οἴμοι" τί δράσω, παραφρονοῦντος, τοῦ πατρός; 

σπότερον παρανοίας αὐτὸν εἰςαγαγὼν ἕλω, 

ἢ) τοῖς σοροπηγοῖς τὴν. μανίαν. αὐτοῦ φράσω; 845 

ΣΤΡΕΨΙΑΜΗΣ:. 
φέρ᾽ ἴδω, σὺ τουτονὶ: τέ νομέξεις ; εἰπέτ:μοι. 

ΦΕῚΔΜΙΠΠἊΠΊΔΗΣ. 

ἀλεκτρυόνα. παν πτο 4" 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΉΣ 
ἊᾺ σ᾿ ΕἸ { Π τῳ ὃ 8 ΝΑ ' ᾿ 
τὐτ παλῶς γε. ταυτηνὶ δὲ τί; 

ἰδ θᾶ. ἨΝ πότερα. 848: ξεί» «ἡ 
ΒΥ, Ἡ, ΥΥ͂, τοῦτον τίνα νομί- 
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ΦῈΙΦΜΙΠΠΙΔΗ͂Σ. 
3 ,» 

ἄλεκτρυον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἄμφω ταὐτό; καταγέλαστος εἶ. 

μή νυν τολοιπόν᾽ ἀλλὰ τήνδε μὲν καλεῖν 
ἀλεκτρύαιναν, τουτονὶ δ᾽ ἀλέχτορα. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἀλεκτρύαιναν; ταῦτ ἔμαϑες τὰ δεξιὰ 

εἴσω παρελϑὼν ἄρτι παρὰ τοὺς γηγενεῖς; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
χἄτερά γε πόλλ᾽ ἀλλ᾿ ὅ,τι μάϑοιμ᾽ ἑκάστοτε, 
ἐπελανϑανόμην ἂν εὐϑὺς ὑπὸ πλήϑους ἐτῶν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

διὰ ταῦτα δὴ καὶ ϑοίμάτιον ἀπώλεσας; 

ΣΤΡΕΨΙΆ4ΗΣ. 

ἀλλ οὐκ ἀπολώλεκ, ἀλλὰ καταπεφρόντικα. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

τὰς δ᾽ ἐμβάδας ποῖ τέτροφας ὦ ᾽νόητε σύ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὥςπερ Περικλέης, εἰς τὸ δέον ἀπώλεσα. 

ἀλλ ἴϑι, βάδιζ᾽, ἴωμεν" εἶτα τῷ πατρὶ 
συνϑόμενος ἐξάμαρτε᾽ κἀγώ τοΐ ποτε 
οἶδ᾽ ἑξέτει σοι τραυλίσαντι πυιϑόμενος, 
ὃν πρῶτον ὀβολὸν ἔλαβον ᾿Ηλιαστικόν, 
ὅτ᾽ ἐπριάμην σοι 4ιασίοις ἐμαξίδα. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἡ μὴν σὺ τούτοις τῷ χρόνῳ πότ ἀχϑέσει. 

δ5 

850 

855 

800 

852. Βυ. ΝΥ, Τηγενεῖς. 854, “λήϑους τῶν ζτῶν. 860, Βτ. ἾΡ, 

Ἦ, ἐπελανϑανόμην εὐϑὺς ὑπὸ πευϑόμενος, 



868. ΑΡΙΣΤΟΦΆΑΝΟΥΣ 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ." 

εὖγ, ὅτι ἐπείσϑης. Δεῦρο, δεῦρ᾽ ὦ Σώκρατες, 86ὅ 
ἔξελϑ᾽" ἄγω γάρ σοι τὸν υἱὸν τουτονί, 
"» Ἂν» στ 
ακοντ ἀναπείσας. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Ι νηπύτιος γάρ ἐσὲ ἔτι, 

καὶ τῶν χρεμαϑρῶν οὐ τρίβων τῶν ἐνθάδε. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
᾽.κ ἱ ᾿ 

αὐτὸς τρίβων εἴης ἄν, εἰ κρέμανό γε. 

ΣΥΝ ΨΙΑ ΔΉ. -ς 
5» ’, ὦ 

οὐκ ἐς κόρακας; καταρᾷ σὺ τῷ διδασκάλῳ ; 870 

ΣΑΣ ΡΌΑΤΉΡΕ: 

ἰδού γε, κρέμα ῥ, ὡς ἠλίϑιον ἐφϑέγξατο, 

καὶ τοῖσι χείλεσιν διεῤῥυηκόσιν. 
- νι ξ 

πῶς ὧν μάϑοι πόϑ᾽ οὗτος ἀπόύόφευξιν δίκης; 
Ἢ 

ἢ κλῆσιν, ἢ χαύνωσιν ἀναπειστηρίαν; 
καίτοι ταλάντου γ᾽ αὔτ᾽ ἔμαϑεν “Ὑπέρβολος. 875 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἀμέλει, δίδασχε᾽ ϑυμύσοφός γ᾽ ἐστὶν φύσει" 
εὐϑύς γέ τοι παιδάριον ὃν τυννουτονΐ 
ἔπλαττεν ἔνδον οἰκίας, ναῦς τ᾽ ἔγλυφεν, 

ἁμαξίδας τε σκυτίνας εἰργάξετο, 
ϑεω - - - - 

καὶ τῶν σιδίων βατράχους ἐποίει, πῶς δοκεῖς ; 880 
ὕπως δ᾽ ἐκείνω τὼ λύόγὼ μαϑήσεται, 

2 Ε : Α 

τὸν πρείττον, ὅςτις ἐσὶί, καὶ τὸν ἥττονα, 

“-----ὄ.-.- 0 .ὕ.ςς, 

8ό8β. τ. ὙΥ. καὶ τῶν. γε, 
κρεμαϑρῶν. Β8δόο. Υ͂. αὐτὸς 
οὐ. 8:71. Βγ. ΝΥ. ἐδού, κρέ- 
μα κ᾿ Ἢν ἐδού; κρέμαιό γ᾽ ὡς 
ἡλίϑιΓ. 875. Βι. ΥΥ. πβαΐτοι 

ταλάντου τοῦτ᾽ :- ἨἩ,, καίτοι γε 
ταλάντου τοῦτ΄. 876. Βγυ, Η. 
νν. ϑυμόσοφός ἔστιν. 877- 
Βυ, ὧν, 5Ξ6εἃ ὃν ἰη ΑΔ4,. -Η. ὙΥ. 
τυννουτοΐ, εἰ Βτ, ἐπ Ααᾶ,. 



ς ΝΕΦΕΛΜΑΙ. 51 

ὃς τἄδικα λέγων ἀνατρέπει τὸν κρείττονα " 
ἐὰν: δὲ μή, τὸν γοῦν ἄδικον πάσῃ τέχνῃ... 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

αὐτὸς μαϑήσεται παρὶ αὐτοῖν τοῖν “ύγοιν.᾽ " ᾿ 885 

ΦΙΡΡΕΨΊΙΖΖΗΣ. " 
κ ᾽ , " - - , "] μι 4 

ἐγὼ δ᾽ ἀπέσομαι᾽ τοῦτο γοῦν μέμνησ᾽, ὅπως 
ἜΣ ; ΡΛ Ἄ 

πρὸς πάντα τὰ δίκαν ἀντιλέγειν δυνήσεταί. ὃ 70 

ΛΟΓΟΣ ΖΙΚΑ͂ΙΟΣ. ΑἸ 4ΖΙΚΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΦΕΙΖΙΠΠΙΔΉΗΣ. 

ΔΊΚΑΙΟΣ, 

Χώρει δευρί, δεῖξον σαυτὸν 
τοῖσι ϑεαταῖς, καίπερ ϑρασὺς ὦν. 

ἀν ΩΣ 
ὕϑ᾽ ὅποι χρήξεις. πολὺ γὰρ μᾶλλόν 890 
σ᾽ ἐν τοῖς πολλοῖσί λέγων ἀπολῶ, 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

ἀπολεῖς σύ; τίς ὦν; 

ΑΔΙΚΟΣ. 
“Δόγος ἥττων γ᾽ ὦν' 

3 Υ͂ - τ - , 

ἀλλὰ σε νικῶ, τὸν ἐμοῦ πρείττω 
φάσκοντ᾽ εἶναι. 

ΟΠ ΖΔΦΙἊΚΑΙΟΣ. 

. τί σοφὸν ποιῶν; 

886. Ἡ. τοῦτο νῦν : ὙΥ, ὙΥ. : 42. λόγος. Ζ1Κ. ἥττων 
τοῦτο δ᾽ οὖν. 802. Βι, Ἢ; γ᾽ ὦν. Α4. «ἀλλά δὲ ----.-, Ὁ 



ΑΡΙΣΤΟΦΆΑΝΟΥΣ 

ΔΑΖΙΚΟΣ. 

γνώμας καινὰς ἐξευρίσκων. 5095 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

ταῦτα γὰρ ἀνθεῖ διὰ τουτουσὺ 
τοὺς ἀνοήτους. 

ΑΔΙΚΟΣ. 
οὔκ, ἀλλὰ σοφούς. 

ΖΦΙΚΑΙΟΣ. 

ἀπολῶ σε κακῶς. 

ΑΖΔΙΚΌΣ. 
εἰπέ, τέ ποιῶν; 

“4“ΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

τὰ δίκαια λέγων. 

ΑΔΙΚΟΣ. ἡ 
ἀλλ᾽ ἀνατρέψω γ᾽ αὔτ᾽, ἀντιλέγων " 900 
οὐδὲ γὰρ εἶναι πάνυ φημὶ δίκην. 

ΖΔΙΚΑΙΟΣ. 
οὐκ εἶναι φής; 

ΖΖΙΚΟΣ. 

φέρε γάρ, ποῦ στιν; 

ΖΙΚΑΙΟΣ. 
- σαρὰ τοῖσι ϑεοῖς: 

Ζ4Ζ4ΙΚΟΣ. 

σῶς δῆτα δίκης οὔσης, ὁ Ζεὺς 
οὐκ ἀπόλωλεν, τὸν πατέρ αὑτοῦ 90ὅ 
δήσας; 

- 

904... Β;-. γγ.. οἀνατρέψὼ ταῦτ᾽. 
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ΔΊΚΑΙΟΣ. 
“ ᾿] 

αἰβοῖ᾽ τουτὶ καὶ δὴ 
“ , 

χωρεῖ τὸ καχύν᾽ δύτε μοι λεκάνην. ᾿ 

44ΙΚΟΣ.:. 

τυφογέρων εἶ, κἀνάρμοστος. 

ΔΙΚΩΊΙΟΣ. 

καταπύγων εἶ, κἀναίσχυντος, 

ΑΔΙΚΟΣ. 

δόδα μὶ εἴρηκας. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

καὶ βωμολύχος. ' 910 

ΑΖ4ΙΚΟΣ. 

κρίνεσι στεφανοῖς. 

ΖΦΙΚΑ͂ΤΟΣ. 

τ χαὶ πατραλοΐας. ἡ 

ΑΔΙΚΟΣ. 
χρυσῷ πάττῶν μ' οὐ γιγνώσκεις. ν᾿ 

ΖΙΚΩΙΟΣ. 

οὐ δῆτα προτοῦ γ᾽ ἀλλὰ μολύβδῳ: 

ΑΖΔΊΚΟΣ. 
νῦν δέ γε κόσμὸς τοῦτ᾽ ἔστιν ἐμοί. 

᾿ ΜΙΚΑΙΟΣ. 
ϑρασὺς εἶ πολλοῦ. 

ΑΔΙΚΟΣ 
ἧ ᾿ σὺ δὲ 7 ἀρχαῖος. θ1ὅ 

ΚΑΘ ον 
διὰ σὲ δὲ φοιτᾶν 

5 - 

οὐδεὶς ἐϑέλει τῶν μειρακίων. 



δὺ ΜΔΜΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

καὶ γνωσϑήσει πότ ᾿Α4ϑηναίοις, 
οἷα διδάσκεις τοὺς ἀνοήτους. 

ΑΖΙΚΟΣ. 
9 » -“ 

αὐχμεῖς αἰσχρῶς. 

ΖΔΦΙΚΑΙΟΣ. 

σὺ δέ 7 εὖ πράττεις" 
καίτοι πρότερόν γ ἐπτώχευες, 
Τήλεφος εἶναι Μυσὸς φάσκων, 

ἐκ πηριδίου 

γνώμας τρώγων Πανδελετείους. 

ΞΟ ΕΙΘΘΟΣΙΝ 

ὦ μοι σοφίας, ἧς ἐμνήσϑης. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

ᾧ μοι μανίας τῆς σῆς, πύλεώς 
ϑ᾽, ἥτις σε τρέφει," 

λυμαινόμενον τοῖς μειρακίοις. 

ΑΔΊΚΟΣ. 
οὐχὶ διδάξεις τοῦτον Κρόνος ὦν. 

4ΦΙΚΑΙΟΣ:. 

εἴπερ γ᾽ αὐτὸν σωθῆναι χρή, 
ποὺ μὴ λαλιὰν μόνον ἀσκῆσαι. 

ἐς ΜΑΊΚΟΣ 
δεῦρ ἴϑι, τοῦτον δ᾽ ἔα μαίνεσθϑαϊ,. ὦ 

Μ“ΜΊΙΚΑ͂ΤΟΙ, 

πλαύσει, τὴν χεῖρ ἣν ἐπιβάλλῃς. 

᾿ς ἵ  ΦῸῸ Σ, 

σπαύσασϑε μάχης καὶ λοιδορίας. 

925. 926. ΥΥ, οἴμοι. 9529. Κρόνος ὦὧν;. Ο032. 
Υν. Ἰαΐουρ. οὐχὶ διδάξεις τοῦτον, τον ἔα. 

920 

θ25 

030 

ἵν. 70 ὕ- 



Ι 

ΝΈΕΈΦΕΛΔΑΙ. 

ἄλλ ἐπίδειξαι, 
σύ τε τοὺς προτέρους ἅττ᾽ ἐδίδασκες, 

σύ τε τὴν καινὴν 
᾿ [7 μ᾿ 3 , -Ὁ 

παίδευσιν, ὕπως ὧν ἀκουσας σφῶν 

ἀντιλεγόντοιν, κρίνας φοιτᾷ. 

Ζ4ΦΙΚΑΙΟΣ. 

δρῶν ταῦτ ἐϑέλω. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

κἄγωγ᾽ ἐϑέλω. 

ΧΟΡΟΣ. 

φέρε δή, πότερος πρότερος λέξει: 

ΑΖ4ΙΚΟΣ. 
, , . 

τουτῳ δωσω 
: ὡς. Σ ’ ΠῚ κ λέξ 

κατ ἐκ τούτων, ὧν ἂν λέξῃ, 
- 2 δηματίοισιν καινοῖς αὐτὸν 

καὶ διανοίαις κατατοξεύσω. 
» ᾽ μ᾿ ᾽ , 

τοτελευταῖον δ΄, ἣν ἀναγρυξῃ, 
}] ΄ ΄- ι τ ,. ᾿] 

τὸ πρόζςωπον ἅπαν καὶ τῷ φϑαλμῶ 
ἌΣ εις" »" 

κεντούμενος, ὥςπερ ὑπ᾽ ἀνϑρηνῶν, 
ων - » 3 - 

ὑπὸ τῶν γνωμῶν ἀπολεῖται. 

ΧΟΡΌΣ, 

Ἰνῦν δείξετον τὼ πισύνω 
τοῖς περιδεξίοισι 

λόγοισι καὶ φροντίσι καὶ 
γνωμοτύποις μερίμναις, 

ὁπότερος αὐτοῖν λέγων 
ἀμείνων φανήσεται. 

νῦν γὰρ ἅπας ἐνθάδε κίνο 
δυνος ἀνεῖται σοφίας, 

941.. ΒΥ, ὟΥ, φέρε, τίς λέ- ρον;- ορό. Βτσ. 
ξει πρότερός γ᾽ ὑμῶν-; : Ἡ. κίνδυνος. 
φέρε δή, πότερος λέξει πρῦτε- 

940 

945 

9560 

955 

ἐντοῦϑα 
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- ποτ ν 
ἧς πέρι τοῖς ἐμοῖς φίλοις 

ἔστιν ἀγὼν μέγιστος. 
ἀλλ ὦ πολλοῖς τοὺς πρεσβυτέρους ἤϑεσι χρηστοῖς ἀτεφα- 

νώσας, 960 

δῆξον φωνὴν ἡ τινι χαίρεις, καὶ τὴν σαυτοῦ φύσιν εἰπέ. 

᾿ ΔΙΚΑ͂ΙΟΣ. 
“Πέξω τοίνυν τὴν ἀρχαίαν παιδείαν, ὡς διέκειτο, 
τ τ. Ἃ Ν , , , ᾿ ΄ 2 , 
ὃτ ἐγὼ τὰ δίκαια λέγων. ἤνϑουν, καὶ σωφροσυνὴ ᾿νενομιστο. 

πρῶτον μὲν ἔδει παιδὸς φωνὴν γρύξαντος μηδέν᾽ ἀκοῦσαι" 
εἶτα βαδίζειν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς εὐτάκτως ἐς πυιϑαριστοῦδς 965 

τοὺς κωμήτας γυμνοὺς ἀϑρόους, κεἰ κριμνώδη κατανίφοι. 
5 3 -» τ , 

εἶτ αὖ προμαϑεῖν ἀσμ' ἐδίδασκεν, τὼ μηρὼ μὴ ξυνέχοντας, 
ἢ, Παλλάδα περσέπολιν δεινᾶν, ἤ, Τηλέπορύν τι βύαμα, 

ἐντειναμένους τὴν ἁρμονίαν, ἣν οὗ πατέρες παρέδωκαν. 

εἰ δέ τις αὐτῶν βωμολοχεύσαιτ᾽, ἢ κάμψειέν τινα παμ- 
πήν, 970 

6 Γ - . ᾿] - ΄ ᾿ ’ 

οἵας οἵ νῦν τὰς κατα Φρῦνιν, ταύτας τὰς δυςκολοκαμπτους, 
ἐπετρίβετο τυπτύμενος πολλάς, ὡς τὰς Μούσας ἀφανίζων. " 
ἐν παιδοτρίβου δὲ καϑίξοντας, τὸν μηρὸν ἔδεν προβαλέσϑαν 

κ »" , - “-- ΦΟΥ 7ε 2 ἘΧῸ 
τοὺς παῖδας, πὼς τοῖς ἔξωϑεν μηδὲν δείξειαν ἀπὴνές 

εἶέ αὖ πάλιν αὖϑις ἀνισταμένους ξυμψῆσαι, καὶ προνοεῖ- 
σϑαι 975 

εἴδωλον τοῖσιν ἐρασταῖσιν τῆς ἥβης μὴ καταλείπειν." 
᾽ , »". ὦ » 2 Ὁ Ὁ Ἢ 4 - ϑ δ , δ 

ἡλείψατο ὃ ἂν τοῦ ᾿μφαλοῦ ὀύὐδεὶς παῖς ὑπένερϑεν τοῦ ἂν, 

ὥςτε 
" “ς. » ’ ᾿ - Ὁ , , Ω 

τοῖς αἰδοίοισι δρύσος καὶ χνοῦς, ὥςπερ μήλοισιν, ἔπηνϑει 
οὐδ᾽ ἂν μαλακὴν φυρασάμενος τὴν φωνήν, πρὸς τὸν ἐραστὴν 
αὐτὸς ξαυτὸν προαγωγεύων τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐβάδιξεν, 980 
οὐδ᾽ ἂν ἐλέσϑαι δειπνοῦντ ἐξῆν κεφάλαιον τῆς βδαφανῖδος, 
οὐδ᾽ ἂν ἄνηϑον τῶν πρεσβυτέρων ἁρπάζειν, οὐδὲ σέλινον, 
οὐδ᾽ ὀψοφαγεῖν, οὐδὲ κιχλίξειν, οὐδ᾽ ἴσχειν τὼ πύδ᾽ ἐναλλάξ, 

970. Ῥοβὲ ἢ. ν᾿. Βτ. ἱπί- 975. Ἡ. ἀνιστάμενον. Ἡ, ὙΥ. 
ὯΣ: αὐτὸς δείξας, ἕν ὃ) ἂρμο- συμψῆσαι.. ΒΙ, ὙΥ. προ- 
γίαις χιάζξων ἢ σιφνιάξων,. φοῆσαι. 
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““4ΙΚΟΣ. 

ἀρχαῖά γε καὶ Διπολιώδη καὶ τεττίγων ἀνάμεστα, 
καὶ Κηκείδου καὶ Βουφονίων. 

ΖΦΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὖν ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνα, 955 

ἐξ ὧν ἄνδρας Μαραϑωνομόάχους ἡ μὴ παίδευσις ἔθρεψεν. 
σὺ δὲ τοὺς νῦν εὐθὺς ἐν ἱματίοις προδιδάφκεις ἐντετυλίχϑαν" 
Γ 5» 3 ΄ 3 [2 7 - ᾿ , 

ὥςτε μή ἀπάγχεσϑ', ὅταν, ορχεῖσϑαι Παναϑηναίοις δέον 

αὐτούς, 

τὴν ἀσπίδα τῆς κωλῆς προέχων ἀμελῇ τῆς Τριτογενείας. 
Πρὸς ταῦ ὦ μειράκιον ϑαῤῥῶν ἐμὲ τὸν κρείττω “ύγον 

᾿ αἴροῦ" 990 
9 “ - 3 , " , 3.9 ν κἀπιστήσει μισεῖν ἀγοράν, καὶ βαλανείων ἀπέχεσϑαι, 

καὶ τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνεσθαι, κἂν σκώπτῃ τίς σε, φλέ- 
γεσϑαι" 

καὶ τῶν ϑάκων τοῖς πρεσβυτέροις ὑπανίστασϑαι προοιοῦσιν, 
καὶ μὴ παρὰ τοὺς σαυτοῦ γονέας σκαιουργεῖν, ἄλλο τε μηδὲν 
αἰσχρὸν ποιεῖν, ὅτι τῆς «Αἰδοῦς μέλλεις τἄγαλμ᾽ ἀναπλάτ- 

τειν" 995 
2 3 ’ ΄ [4 ᾿ ] - ΄ μηδ εἷς ὀρχηστοίδος εἰφάττειν, ἵνα μὴ πρὸς ταῦτα κεχηνως, 

[. ᾿ ΠΥ Δ ὔ - 3 ΄ ᾽ » 
μήλῳ βληϑεὶς ὑπὸ πορνιδίου, τῆς εὐχλείας ἀποϑραυσϑῆς " 

μηδ᾽ ἀντειπεῖν τῷ πατρὶ μηδέν, μηδ᾽ ᾿Ιαπετὸν καλέσαντα, 
μνησικακῆσαι τὴν ἡλικίαν, ἐξ ἧς ἐνεοττοτροφήϑης. 

“441ΙΚΟΣ, 

εἰ ταῦτ ὦ μειράκιον πείσει τούτῳ, νὴ τὸν Διόνυσον, 1000 
τοῖς ᾿Ιπποκράτους υἱέσιν εἴξεις, καί σε καλοῦσι βλιτομάμμαν. 

ΖΔΙΚΑΙΟΣ. 

ἀλλ οὖν λιπαρός γε καὶ εὐανϑὴς ἐν γυμνασίοις διατρίψεις, 
οὐ στωμύλλων κατὰ τὴν ἀγορὰν τριβολεχτράπελ, οἷά περ 

οἵ νῦν, 

904. Βγτ. περὶ. Βτ. κακοεργεῖν. εἰςάττειν (510). τόοοι. Υ͂, 5» 
995: Υ̓. δ,τιτῆς αἰδοῦς μέλλεε λοῦσιν - Βτ. βλιτομάμα». 
τἄγαλμ᾽ ἀναπλήσειν. οοό. ΥΥ͂. 
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οὐδ᾽ ἑλκόμενος περὶ πραγματίου γλισχραντιλογεξεπιτρίπτονυ " 

ἀλλ᾿ εἰς ̓ Αἀκαδημίαν κατιὼν ὑπὸ ταῖς μορίαις ἀποϑρέξει, 100 
στεφανωσάμενος καλάμῳ λευκῷ. μετὰ σώφρονος ἡλικιώτου, 
σμίλακος ὕξων καὶ ἀπραγμοσύνης καὶ λεύκης φυλλοβολούσης, 
ἤρος ἐν ὥρᾳ, χαίρων, ὁπόταν πλάτανος πτελέᾳ ψυϑυρίξῃ. 

ἣν ταῦτα ποιῇς, ἀγὼ φράζω, 
καὶ πρὸς τούτοις προςέχῃς τὸν νοῦν, 1010 
ἕξεις ἀεὶ στῆϑος λιπαρόν, 

χροιὰν λαμπράν, ὥμους μεγάλους, 
γλῶτταν βαιᾶν, πυγὴν μεγάλην, 

πόσϑην μικράν. 
ἣν δ᾽, ἅπερ οἵ νῦν, ἐπιτηδεύῃς, 4018 

. σἰρῶτα μὲν ἕξεις χροιὰν ὠχράν, 
ὦμους μικρούς, στῆϑος λεπτόν, 

᾿ γλῶτταν μεγάλην, πυγὴν μικράν, 
κωλῆν μεγάλην, ψήφισμα μακρόν 

καί σ᾽ ἀνοπείσει 4090 

τὸ μὲν αἰσχρὸν ἅπαν καλὸν ἡγεῖσθαι, 
τὸ καλὸν δ᾽ αἰσχρύν᾽ 

σκαὺ πρὸς τούτοις τῆς ᾿Δντιμάχου 
καταπυγοσύνης ἀναπλήσει. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἤΩ, καλλίπυργον σοφίαν 4095 

χλεινοτάτην ἐπασκῶν, 
Ὸ ἌΡΙΟΥ 3 , 
ὡς ἡδὺ σου τοῖσι λογοις 

σῶφρον ἔπεστιν ἄνϑος. 
3 ’ . 53 3 

εὐδαίμονες ὃ ἤσαν ἅἀ- 

φ᾽ οἱ ξζῶντές γ, ὅτ᾽ ἦσϑ᾽ ἕτι, 1030 

1οορ. ΒΥ. ἀποϑρέξεις. ἸἸΟΙΙ. εἰ 14 Ἧ., Ῥγδβίθσχαδυα σπιοῖ : 
Ὦχ. Ἡ. ὙΥ. αἰεὶ. τορρ.380. Βγ.: εὐδαίμονερ δ᾽ ἦσαν οἱ. τοβο. 

εὐδαίμονες ἄρ ἦσαν οἱ Ἡ, οἱ ξῶντες τόϑ᾽, ἡνίκ᾽ ἧς - 
πότε ξῶώντες, ἡνίπ᾽ ἧξυΣ 



ΝΕΦΕΛΑΙ 6ὅ 
Ε ᾿ ἃ ᾿ Φ ΤφΦ ΚΥ 

τῶν προτέρων" προς οὖν ταὃ ὦ 

κ᾿ κομψοπρεπῇ μοῦσαν ἔχων, 

δεῖ σε λέγειν τι καινόν, ὡς 
᾽ ᾿ ἘαΡ 

εὐδοκίμηκεν α νήρ. 

δεινῶν δέ σοι βουλευμάτων ἔοικε δεῖν πρὸς αὐτόν,. 1085 
" κ ΕΣ ,, ἢ - « κι ,᾿ ΑΝ “ 

εἴπερ τὸν ἄνδῳ ὑπερβαλεῖ, καὶ μὴ γέλωτ᾽ ὀφλήσεις. 

ΑΠΖΙΚΟΣ. 
3 

καὶ μὴν πάλαι γ᾽ ἐπνιγόμην τὰ σπλάγχνα, κἀπεϑύμουν 
ἅπαντα ταῦτ ἐναντίαις γνώμαισι συνταράξαι. 

ἐγὼ γὰρ ἥττων μὲν “4ύγος δί αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐχλήϑην 
ἐν τοῖσι φροντισταῖσιν, ὅτι πρώτιατος ἐπενύησα 4040 

- ΄ . , 

καὶ τοῖς νόμοις καὶ ταῖς δίκαις τἀναντί᾽ ἀντιλέξαι" 

καὶ τοῦτο πλεῖν ἢ μυρίων ἔστ᾽ ἄξιον στατήρων, 
αἱρούμενον τοὺς ἥττονας λόγους, ἔπειτα νικᾶν. 

σκέψαι δὲ τὴν παίδευσιν ἢ πέποιϑεν, ὡς ἐλέγξω" 

ὅςτις σε ϑερμῷ φησι λοῦσϑαι πρῶτον οὐκ ἐάσειν" 1045 

καίτοι τίνα γνώμην ἔχων ψέγεις τὰ ϑερμὰ λουτρά; 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΣ. 
͵ “, "-Ὁ-΄ 

ὁτιὴ κἀκιστόν ἔστι, καὶ δειλότατον ἄνδρα ποιεῖ. 

ΨΨΈΕῸΘΣ. 

ἐπίσχες" εὐθὺς γάρ σε μέσον ἔχω λαβὼν ἄφυκτον. 
χαΐί μοι φράσον, τῶν τοῦ Ζιὸς παίδων τίν᾽ ἄνδρ᾽ ἄριστον 
ψυχὴν νομίζεις, εἶπέ, καὶ πλείστους πόνους πονῆσαι; 1000 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ “Ηρακλέους βελτίον᾽ ἄνδρα κρίνω. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

ποῦ ψυχρὰ δῆτα πώποτ᾽ εἶδες ᾿Ηράκλεια λουτρά; 
καίτοι τίς ἀνδρειότερος ἦν; 

τόϑι. ΒΥ. πρὸς γοῦν τάδ᾽ : ΒΥ. Ἡ. ὙΨ. δειλὸν ποιεῖ τὸν ἀν- 
Η. πρὸς τάδε γ. το. Βι. δρα. το48. Η. εὐϑὺς γάρ σ᾽ 
τοῖσι νόμοις καὶ ταῖσε δίκαις : ἔχω μέσον. Υ 

Ὑν. τοῖσι νόμοις ---. 1047. 
᾿ 
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4ΜΙΚΑ͂ΙΟΣ.. 

ταῦτ᾽ ἐστὶν αὔτ ἐκεῖνα, 
,» δ 

ἃ τῶν νεανίσκων ἀεὶ δι ἡμέρας λαλούντων 
» -" ᾿ 

πλῆρες τὸ βαλανεῖον ποιεῖ, κενὰς δὲ τὰς παλαίστρας. 1065 

44ΔΙΚΟΣ. 

εἶν ἐν ἀγορᾷ τὴν διατριβὴν ψέγεις " ἐγὼ δ᾽ ἐπαινῶ. 
" ᾽ 

εἰ γὰρ πονηρὸν ἦν, Ὅμηρος οὐδέποτ᾽ ἂν ἐποίει 
3 “ 

τὸν Νέστορ ἀγορητὴν ἄν, οὐδὲ τοὺς σοφοὺς ἅπαντας. 
3» πρὸς ϑι Ὑτα - » ᾿ - [ οι ᾿ 
ἄνειμι δὴτ ἐντεῦϑεν εἰς τὴν γλῶτταν, ἣν οδὶ μὲν 

" - ν , ΘΟ ΝΡΟΣ ΝῚ ὲ " δέ 
οὔ φησι χρῆναν τοὺς νέους ἀσλειν᾽ ἐγὼ ὃὲ φημι. 1000 

, » Ἵ ’ 

καὶ σωφρονεῖν αὖ φησι χρῆναι᾽ δύο κακὼ μεγίστω. 
᾿ λ ᾿ - ὑν, ΄ Ψ »- 

ἐπεὶ σὺ διὰ τὸ σωφρονεῖν τῷ πώποτ εἶδες ἤδη : 
΄ ’ ’ 

ἀγαϑόν τι γενόμενον, φράσον, καί μ' ἐξέλεγξον εἰπων. 

Ζ4ΖΙΚΑΙΟΣ. 

πολλοῖς. ὁ γοῦν Πηλεὺς ἔλαβεν διὰ τοῦτο τὴν μάχαιραν. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

μάχαιραν; ἀστεῖόν γε κέρδος ἔλαβεν ὁ κακοδαίμων. 1065 

“Ὑπέρβολος δ᾽ οὐκ τῶν λύχνων πλεῖν ἢ τάλαντα πολλὰ 
᾽ ᾿ 3η27 3 ᾿ ,᾽ ᾿᾿ ΄ 
εἴληφε διὰ πονηρίαν» ἀλλ οὐ μὰ Δί, οὐ, μάχαιραν. 

ΦΙΚΑΤΟΣ. 

καὶ τὴν Θέτιν δ᾽ ἔγημε διὰ τὸ σωφρονεῖν ὁ Πηλεύς. 

ΑΔΙΚΟΣ. 
-᾿ο 9 " Α ’ » 3 τὴ 3» ψι 3 " ἣν "β στή 

κἀτ' ἀπὸ ἱποῦσά γ αὐτὸν ὄχετ" οὐ γὰρ ἡ ὕβρι ἧς, 

οὐὃ ηδὺς ἐν τοῖς στρώμασιν τὴν νύχτα παννυχίζειν" 1070 

γυνὴ δὲ σιναμωρουμένη χαίρει" σὺ δ᾽ εἶ Κρύνιππος. 

σκέψαι γὰρ ὦ μειράκιον, ἐν τῷ σωφρονεῖν ἅπαντα 
Ὁ» ς ν 35. ὦ ,- 3 π᾿ 
ὥδνεστιν, ἡδονῶν 8 ὅσων μέλλεις ἀποστερεῖσθαι, 

παίδων, γυναικῶν, κοττάβων, ὄψων, πότων, κιχλισμῶν. 

1058. Βχτ, Ἡ. ὙΨ. ταῦτ᾽ Βτ. Υ͂, δ᾽ ἐκ τῶν : Ἡ. δὴ 'κ 
ἐστὶ ταῦτ᾽. τορο. ὟΥ. ἐς. τῶν. τούόβ. Η. Θέτιν γ᾽ » 
τούόφ. Βτ. ὙΥ͂. ἔλαβε. 1τούρ. 1τογ7γ4, Ἦ. καχασμῶν. 
Ἡ. ἀστεῖον τὸ κέρδος. τούό. 
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καίτοι τί σοι ξῆν ἄξιον, τούτων ἐὰν στερηϑῆς; 1075 

εἶεν. πάρειμ᾽ ἐντεῦϑεν ἐς τὰς τῆς φύσεως ἀνάγκας. 

ἥμαρτες, ἠράσϑης, ἐμοίχευσάς τι, κἄτ᾽ ἐλήφϑης" 

ἀπόλωλας᾽ ἀδύνατος γὰρ εἶ λέγειν. ἐμοὶ δ᾽ ὁμιλῶν, 
χρῶ τῇ φύσει, σκίρτα, γέλα, νόμιξε μηδὲν αἰσχρόν. 

μοιχὸς γὰρ ἢν τύχῃς ἁλούς, τάδ᾽ ἀντερεῖς πρὸς αὐτόν, 1080 
ὡς οὐδὲν ἠδίκηκας᾽ εἶτ᾽ ἐς τὸν Δί᾽ ἐπανενεγκεῖν" 

κἀκεῖνος ὡς ἥττων ἔρωτός ἐστι καὶ γυναικῶν" 

καίτοι σὺ ϑνητὸς ὧν ϑεοῦ πῶς μεῖξον ἂν δύναιο; 

ΦΙΚΑΙΟΣ.:. 

τί δ᾽, ἢν δαφανιδωϑῇ γε πειϑόμενος, τέφρᾳ τε τιλϑῇ; 
ἕξει τινὰ γνώμην λέγειν, τὸ μὴ εὐρύπρωκτος εἶναι; 1085 

ΑΔΙΚΟΣ. 

ἣν δ᾽ εὐρύπρωττος ἢ, τί πείσεται κακόν; 

ΖΙΚΑΙΟΣ, 

τί μὲν οὖν ἂν ἔτι μεῖζον πάϑοι τούτου ποτέ; 

ΑΔΙΚΟΣ. 

τὶ δῆτ᾽ ἐρεῖς, ἣν τοῦτο νικηϑῆῇς ἐμοῦ; 

ΖΔΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

σιγήσομαι. τί δ᾽ ἄλλο; 

ΑΖΙΚΟΣ. 

φέρε δή μοι φράσον" 
συνηγοθοῦσιν ἐκ τίνων ; 1090 

ΑΙΚΑ͂ΙΟΣ, 

ἐξ εὐρυπρώκτων. 

τογό. Ἡ,. εἶεν. Βγ.. ἢ, Υ. ῥαφανιδωϑῇ πιϑό- 
πάρειμι δῆτ᾽ ἐντεῦϑεν. μενός σοι. τοβ5. Η.ΥΥ͂. τίνα. 

1081. Βι. ἠδίκησας. 1ο84. τορο. Βι. Η, ξυνηγοροῦσιν. 
Ἦ 2 
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,Δ441ΚΟΣ. 

“πείϑομαι. 

δημηγοροῦσι δ᾽ ἐκ τίνων: 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

ἐξ εὐρυπρώχτων. 

ΔΑΠΖΊΙΚΟΣ. 

εὖ λέγεις. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

τί δαί; 

ΑΔΙΚΟΣ. 

τραγῳδοῦσ᾽ ἐκ τίνων; 

ΖΦΊΚΑΙΟΣ: 

ἐξ εὐρυπρώκτων. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

ἄρα δῆ- 4005 
35. .᾿ὦ᾿ [ 39." , 

τ ἔγνωκας, ὡς οὐδὲν λέγεις; 

καὶ τῶν ϑεατῶν ὑπότεροι πλείους, σκόπει. 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

καὶ δὴ σκοπῶ. 

441ΙΚΟΣ. 

τί δῆϑ᾽ ὁρᾷς; 

ΖΦΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

πολλῷ πλείους, νὴ τοὺς ϑεούς, 

τοὺς εὐρυπρώκτους᾽" τουτονὶ 1100 

' ΒΥ. Η. νὑν. εἰ δαί; καὶ τῶν ϑεατῶν ὁπότεροι 
Ἐραγῳδοῦσ᾽ ἐκ τίνων;. 1ο94. πλείους σκόπει. --- καὶ δὴ σκοπώ. 

Βυ, Η. νν. καὶ δημαγωγοῦσ᾽ ἐκ 
ξίνων;. 

- εἰ δῆϑ᾽ ὁρᾷς ;. 
νῶν [097. 1το08. Η, Υ, το99ς. Βχ. Ἡ. ὙΥ. πολὺ πλείο- 
1ϊα αἰδεϊηριιιη : νας. 



ΝΕΦΕΜΖ41. 

- ἜΜ“ 4 .Α 5 ᾿ 

γοῦν οἶδ᾽ ἐγώ, κακεινονΐ, 
καὶ τὸν κομήτην τουτονί. 

ΧΦ. ΙΓΚΟΣΣΙ 

τί δῆτ᾽ ἐρεῖς; 

ΤΡ ΦΤΟ. 
δ Γ Ὁ Ὁ 18 ΄ 
ἡττήημεϑ' ὦ κινούμενοι, 

πρὸς τῶν ϑεῶν, 

δέξασϑέ μου ϑοίμάτιον, ὡς 
ἐξαυτομολῶ πρὸς ὑμᾶς. 

69 

{106 

ΣΩΚΡΑ͂ΤΗ͂ΣΣ. ΣΤΡΕΨΙΩΖΦΗΣ: 

ΦΕΙΖΦΙΧΠΙΖΗΣ. ΧΟΡΟΣ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Τί δῆτα; πότερα τοῦτον ἀπάγεσϑαι λαβὼν 
βούλει τὸν υἷόν, ἢ διδάσκω σον λέγειν; 

ΣΤ ΡῈ ΘΒ ῚΖ ΤΙΣ 

δίδασχε, καὶ κόλαζε, καὶ μέμνησο, ὅπως 
εὖ μοι στομώσεις αὐτόν, ἐπὶ μὲν ϑάτέρᾳ, 

οἵαν δικιδίοις᾽" τὴν δ᾽ ἑτέραν αὐτοῦ γνάϑον. 

στόμωσον, οἵαν ἐς τὰ μείζω πράγματα. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἀμέλει, κομιεῖ τοῦτον σοφιστὴν δεξιόν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
ὠχρὸν μὲν οὖν, οἶμαί γεγ καὶ κακοδαίμονα. 

1108. ΒΥ. πότερον: 568 μὰ 1Π]μά ἴῃ Απποίΐ., 

ἔπ Αἀα,, Βζγ. ἐπάγεσθαι : Ξ.(ὦ Η. ΥΥ, ϑάτερα. 

1110 

{116 

ΤΙΙΙ. Βτ, 



τὸ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Χ  ὩΥΕΘΘΕΣ, 

χωρεῖτε νῦν. οἶμαν δέ σοι 

ταῦτα μεταμελήσειν. 

ἘΠΙΡΡΗΜάΩ. 
᾿ -" ’ 

Τοὺς κριτὰς ἃ κερδανοῦσιν, ἤν τι τόνδε τὸν χορὸν 
᾽ Ἄν εν - , ἦν ΄ 
ὠφελῶσ ἐκ τῶν δικαίων, βουλόμεσϑ' ὑμῖν φράσαι. 

ἀ , “ -» 3 πρῶτα μὲν γάρ, ἣν νεᾶν βούλησϑ᾽ ἐν ὥρα τοὺς ἀγρούς, 1120 
- - τς ᾽ 

υσομεν πρώτοισιν ὑμῖν, τοῖσι δ᾽ ἄλλοις ὕστερον. 
5 » Σ 

εἶτα τὸν καρπὸν τεκούσας ἀμπέλους φυλάξομεν, 
΄ ν 5 Ἄ ᾿ , 5.3. ὧδ Ι] ’ 
ὥςτε μήτ αὐχμὸν πιέζειν, μὴτ ἄγαν ἐπομβρίαν. 
κ 7 2 ΄ ο “-- κ Ἅ ἕω ’ 

ἣν ὃ ἀτιμάσῃ τις ἡμᾶς ϑνητὸς ὧν οὔσας ϑεᾶας, 
- » ’ προςεχέτω τὸν νοῦν, πρὸς ἡμῶν οἷα πείσεται κακὰ, 1155 

λαμβάνων οὔτ᾽ οἶνον, οὔτ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν ἐκ τοῦ χωρίου. 
ς » Ἶ » Ε 
ἡνίχ᾽ ἂν γὰρ αἵ τ ἐλᾶαν βλαστάνωο᾽, αἵ τ᾽ ἄμπελοι, 
3 ’, ’ 

αποκεκοψονται " τοιαύταις σφενδόναις πανήησομεν. 
Ἥ ᾿ ΄ - .“ κ -“ , 
ἣν δὲ πλινϑεύυοντ ἴδωμεν, ὕσομεν, καὶ τοῦ τέγους 

τὸν κέραμον αὐτοῦ χαλάξαις στρογγύλαις ξυντρίφψομεν. .11850 
- 3 - » - 

κἂν γαμῇ ποτ αὐτός, ἢ τῶν ξυγγενῶν, ἢ τῶν φίλων, 
-" ’ὔ ὕσομεν τὴν νύκτα πᾶσαν᾽ ὥὧςτ᾽ ἴσως βουλήσεται 

, ΠΕΌΧΩΝ νλ - “ κἂν ἐν Αἰγύπτῳ τυχεῖν ὧν μᾶλλον, ἢ κρῖναι κακῶς. 

ΣΤΡΕΦΠΙΆΑσΜΗΣ. 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΖΗΣ. 

Πέμπτη,, τετρός, τρίτη, μετὰ ταύτην δευτέρα, 
εἶθ᾽, ἣν ἐγὼ μάλιστα πασῶν ἡμερῶν 1185 
δέδοικα καὶ πέφρικα καὶ βδελύττομαι, 

Ὄπο----- - 

τιιό. 17. Ἡ. ὙΥ. οἷμαι δ᾽ οἶμαι δέ δοι. 1130. ἘΠΠ ν͵, 
ἐγώ σοι ταῦτα. 116. Βτ, συντρίψομεν. ᾿ 
Σωπκρ. χωρεῖτε νῦν, Φ ειδ. 



ΝΕΦΕΛΑΙ. γι 

εὐθὺς μετὰ ταύτην ἔστ᾽ ἔνη τε καὶ νέα. 
πᾶς γάρ τις ὀμνύς, οἷς ὀφείλων τυγχάνω, 
ϑείς μοι πρυτανεῖ᾿ ἀπολεῖν μέ φησι καξολεῖν, 

ἐμοῦ μέτριά τε καὶ δίκαι αἰτουμένου" 1140 

»»ἡ δαιμόνιξ, τὸ μέν τι νυνὶ μὴ λάβης, 

τὸ δ᾽ ἀναβαλοῦ μοι, τὸ δ᾽ ἄφες““, οὔ φασίν ποτε 

Ὀὕτως ἀπολήψεσϑ᾽, ἀλλὰ λοιδοροῦσί με, 
ὡς ἄδικός εἶμι, καὶ δικάσασϑαί φασί μοι. 

νῦν οὖν δικαζέσϑων᾽ ὀλίγον γάρ μοι μέλει, 1145 

εἴπερ μεμάϑηκεν εὖ λέγειν Φειδιππίδης. 
τάχα δ᾽ εἴσομαι, κόψας τὸ φροντιστήριον. 
παῖ, ἠἡμί, παῖ, παῖ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΣΤΡΕΨΙΑ͂ΖΗΣ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Στρεψιάδην ἀσπάζομαι. 

ΣΤΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

κἀγωγέ οὐ ἀλλὰ τουτονὶ πρῶτον λαβέ" 

χρὴ γὰρ ἐπιϑαυμάζειν τι τὸν διδάσκαλον. 1180 
καί μοι τὸν υἱόν, εἰ μεμάϑηκε τὸν λόγον 
ἐκεῖνον, εἴφ᾽, ὃν ἀρτίως εἰςήγαγες. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
μεμάϑηκεν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
εὖγ, ὦ παμβασίλει ᾿4παιόλη. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ. 
Ψν 4 9 [4 ᾽ 

ὥςτ' ἀἁποφύγοις ἄν, ἥντιν ἂν βούλῃ δίκην. 

1138. ΒΥ. ὄμνυσ᾽. τι389. ΒΥ. Η. ΥΥ. δικάσεσϑαε. τιβά. 
Βτ. ἀπολεῖν τε φ.. τι40. ΒΥ. Βτ. Η. ὙΥ. ἱπΐουρ. βούλῃ, δί- 
Η. μέτριά τοι καὶ. τιι42. ΒΥ χῆν. ς 884 Η. βούλει. 
Η. ὙὟ. ἱπίοσρ. ἄφες. ὄ. 1144. 



9. ἢ 3 , 
ἑὼω., ἰώ, τξλνον. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ δ): 

ΣΙΤΡῈ ΨΙ ΜΆ. ΕΣ, 

κεὶ μόρτυρες παρῆσαν, ὅτ᾽ ἐδανειζόμην; 1155 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

πολλῷ γε μᾶλλον, κἂν παρῶσι χίλιοι. 

ΣΤΡΕῈ ΨΙΑΖΗῊΣ. 

[ ἀ. βοάσομαι τἄρα τὰν ὑπέρτονον 
ὦ. βοάν. ἰώ, πλάετ ὦ ᾿βολοστάται, 
β΄. αὐτοί τε καὶ τἀρχαῖα καὶ τόκον τόπων" 

β΄. οὐδὲν γὰρ ἄν μὲ φλαῦρον ἐργάσεσϑ᾽ ἔτι" 1160 
γ΄. οἷος ἐμοὶ τρέφεται 

γ΄. τοῖςδ᾽ ἐνὶ δώμασι παῖς, 

ὃ. ἀμφήκει γλώττῃ 

δ΄. λάμπων, πρύβολος ἐμός, 

ξ. σωτὴρ ἐν δόμοις, {165 

ἔ. ἐχϑοοῖς ἀνιαρός. 
ς΄. λυσανίας πατρῴων μεγάλων κακῶν" 

ς΄. ὃν κάλεσον τρέχων ἔνδοϑεν ὡς ἐμέ. 
ζ΄. ὦ τέμνον, ὦ παῖ, ἔξελϑ᾽ οἴκων, 

ζ΄. ὄϊε σοῦ πατρός, ὦ φίλος, ὦ φίλος. --’ 1170 

ΩΣ ΚΡ... ΠΣ: 
3 δ᾿ ῬΆ ΔΙΑΣ ον ὀσῦδι σὰ σὺν ΄ 

δ᾽ ἐκεῖνος ἁνήρ᾽ ἀλλ ἀπιϑί νυν συλλαβών. 

1156. Βγτ. Ἡ,. κεὶ παρῆσαν. 

1157. ΒΥ, Ἡ. ὑὐϊπι δύση : 

βοάσομαί γ᾽ ἄρα τὰν ὑπέρτο- 
νον βοάν. 

1165. 1164. Ἡ, Ὑ.: 

ἀμφήκει γλώττῃ λάμπων, 
πρ. ἐμός, σ. δόμοις, ἐ. βλάβη. 

τόρ. ΒΥ. Η. ὙΨ, σωτὴρ δόμοις. 

1τόρ. 70. 71. 72. 723. Βγ. ΥΥ.: 

ὦ τέκνον, ὦ παῖ, παῖ, 
ἐξελθ" οἴκων" ἄϊε σοῦ πατρός. 

Σώκρ. ὅδ᾽ ἐκεῖνος νηρ. 
Στρεψ. ὦ φίλος, ὦ φίλος. 
Σώρ. ἄπιϑι σὺ λαβών. 
ΖΣιτρεψ. ἑἐώ, ἑώ, τέκνον. 

ἑού, ἰού. 

5 ͵ 5 » - 
Η. : ὦ τέκνον; ὦ παῖ, παῖ. 

ἔξελϑ᾽ οἴκων ἄϊε σοῦ πατρός. 

ΖΣώπρ. ὅδ᾽ ἐκεῖνος ἀνήρ. 
3 τ 

ΖΣτρεῳ. ὧφ., ὦ φ.. ΣΙω προ. 
3, 

ἀπιϑί σοι λαβών. 
Στρεύ. ἰού, ἰού. 0 τ 
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φ 

ΣΙΡΕΦΨΦΖΙΖΖΗΣ. ΦΕΖΑΙΜΠΠἊΠΣΦΆΉΣ.. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

᾿Ιοὺ ἰού. 

ὡς ἥδομαί σου πρῶτα τὴν χροιὰν ἰδών. 

νῦν μέν γ᾽ ἰδεῖν εἶ πρῶτον ἐξαρνητιπύς, 1175 

κἀντιλογικός, καὶ τοῦτο τοὐπιχώριον 
ἀτεχνῶς ἐπανϑεῖ, τό, τί λέγεις σύ; καὶ δοκεῖν 
ἀδικοῦντ᾽ ἀδικεῖσϑαι, καὶ κακουργοῦντ᾽, οἵδ᾽ ὅτι. 

ἐπὶ τοῦ προςώπου γ᾽ ἔστιν ᾿᾽ Ζττικὸν βλέπος. 
νῦν οὖν ὕπως σώσεις μὖ, ἐπεὶ κἀπώλεσος. - 1150 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

φοβεῖ δὲ δὴ τί; 

ΣΙ ΤΉ ΨΙΖ4ΗΣ. 

τὴν ἔνην τε καὶ νέαν. 

ἘΌΝ ἃ οἱ ἢ ΜΑΙ ΨῚ 5 ββοϑὰ 

ἔνη γάρ ἐστι καὶ νέα τίς ἡμέρα; 

ΣΤΡΕΨΙΆΖΗΣ, 

εἰς ἥν γε ϑήσειν τὰ πρυτανεῖα φασί μοι. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἀπολοῦσ᾽ ἀφ᾽ αὔϑ᾽ οἱ ϑέντες" οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως 

μί᾽ ἡμέρα γένοιτ᾽ ἂν ἡμέραι δύο. 118 

ΣΊΤΡΕ ΨΙΔΩάΔΖΔΗΣ. 

οὐκ ἂν γένοιτο; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΉΣ. 
πῶς γάφ; εἶ μή πέο γ᾿ ἅμα 

ἁὐτὴ γένοιτ᾽ ἂν γραῦς τε καὶ νέα γυνή. 

1174. ΒΥ. Η. ὙΥ. χροίαν. 1179. ορίΐπιο. 1184. ΒΥ. ὟΥ. ἀπολοῦντ᾽. 
ΒΥ. Η. προςώπον τ᾽ : ̓Ππᾶ ὙΥ, 1187. Βτ. ὟΝ. αὐτὴ γένοιτογραῦς: 
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, ΣΤΙΡῈΕ ΨΙΜΖ47Ζ Σ. 

κεὶ μόρτυρες παρῆσαν, ὅτ᾽ ἐδανειζόμην; 1155 

ΣΙ ΚΡΑΧΎΉΗΙΣΣ 

πολλῷ γε μᾶλλον, κἂν παρῶσι χίλιοι. 

ΣΤΡΕ ΨΙΑΖΗῊΣ. 

[  ἅ. βοάσομαι τἄρα τὰν ὑπέρτονον 
ὦ. βοάν. ἰώ, κλάετ ὦ ᾿βολοστάται, 
β΄. αὐτοί τε καὶ τἀρχαῖα καὶ τόκοι τόπων" 
β΄. οὐδὲν γὰρ ἄν μὲ φλαῦρον ἐργάσεσϑ᾽ ἔτι" 1160 
γ΄. οἷος ἐμοὶ τρέφεται 
γ΄. τοῖςδ᾽ ἐνὶ δώμασι παῖς, 

δ΄. ἀμφήκει γλώττῃ 
δ΄. λάμπων, πρόβολος ἐμός, 
ἑ. σωτὴρ ἐν δόμοις, 1165 

ἔξ. ἐχϑοοῖς ἀνιαρός. 

ς΄. λυσανίας πατρῴων μεγάλων κακῶν" 
ς΄. ὃν κάλεσον τρέχων ἔνδοϑεν ὡς ἐμέ. 
ζ΄. ὦ τέκνον, ὦ παῖ, ἔξελϑ᾽ οἴκων, 

ζ΄. ὄϊε σοῦ πατρός, ὦ φίλος, ὦ φίλος. -ττ’ 1170 
3. ἢ" “Ψ ᾿ 
ῶ.,) τῶ, τξελνον. 

ΣΩΚΡΑΤΗῊΣ. 
ΕῚ ω νϑ λ: ἃ 32.3᾽ 25 

δ᾽ ἐκεῖνος ἀνήρ ἀλλ ἄπυϑί νυν συλλαβών. 

τ1ρό. Βτ. Η. κεὶ παρῆσαν. 

1157. ΒΥ, Η, ἐγ ΥΉ : 

βοάσομαί γ᾽ ἄρα τὰν ὑπέρτο- 
νον βοάν. 

Σιό3. ττ64ᾳ. Ἡ. ὙΥ. : 

ἀμφήκει γλώττῃ λάμπων, 
πρ. ἐμός, ασ. δόμοις, ἐ. βλάβη. 

τόρ. ΒΥ. Η. Ὑν, σωτὴρ δόμοις. 

ΤΙΘΌ. 20: 71ν 7.5. ΠΕ Ὗνο: 

ὦ τέκνον, ὦ παῖ, παῖ; 
ἐξελϑ᾽ οἴκων" ἄϊε σοῦ πατρός. 

Σώκρ. ὅδ᾽ ἐκεῖνος νηρ. 
Στρεψ. ὦ φίλος, ὦ φίλος. 
Σωκρ. ἄπιϑι σὺ λαβών. 
Στρεψ. ἑώ, ἰώ, τέκνον. 

ἐού, ἰού. 

Η. : ὦ τέκνον; ὦ παῖ, παῖ. 
ἔξελϑ' οἴκων ἄϊε σοῦ πατρός. 

Σιωπρ. ὅδ᾽ ἐκεῖνος ἀνήρ. 
Στρεῳ. ὧφ., ὦ φ.. Σωκο. 

ἄπιϑιί σοι λαβών. 
Στ εψ. ἰού, ἰού. 
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2 

ΣΤΙΤΡΕΦΨΙΖΖΗΣ. ΦΕΪΙΑΠΕΩ,ΖΔΆΣ.. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
9 ἴω τα 
ἴἶου ἰου. 

δι. ὦ ’ -» ) ᾿ Α͂ ὡς ἤδομαί σου πρῶτα τὴν χροιὰν ἰδων. 

νὺν μέν γ ἰδεῖν εἶ πρῶτον ἐξαρνητικός, 1170 

καντιλογικός, καὶ τοῦτο τοὐπιχώριον 

ἀτεχνῶς ἐπανθεῖ, τό, τί λέγεις σύ; καὶ δοκεῖν 

ἀδικοῦντ᾽ ἀδικεῖσϑαι, καὶ κακουργοῦντ᾽, οἶδ᾽ ὅτι. 

ἐπὶ τοῦ προοώπου γ᾽ ἔστιν ᾿Ζττικὸν βλέπος. 
νῦν οὖν ὕπως σώσεις μ᾽, ἐπεὶ κἀπώλεσας. - 1150 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

φοβεῖ δὲ δὴ τί; 

ΣΤΡ ΨΙΑΜΗΣ. 

τὴν ἔνην τε καὶ νέαν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἔνη γὰρ ἐστι καὶ νέα τίς ἡμέρα; 

ΣΙ ΤΡΈΜΕΙ ΑΔ ΉΗΙΣΣ 

εἰς ἦν γε ϑήσειν τὰ πρυτανεῖα φασί μοι. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἀπολοῦσ᾽ ἀφ αὔϑ' οἱ ϑέντες" οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως 
ἮΝ ΒΥ , 5. ἂν ὦ ’ 

μ᾽ ἡμέρα γένοιτ ἂν ἡμέραν δύο. 118 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

οὐκ ἂν γένοιτο: 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ,. 
πῶς γάρ; εἰ μή πέρ γ᾽ ἅμα 

ἀὐτὴ γένοιτ᾽ ἂν γραῦς τε καὶ νέα γυνή. 

1174. ΒΥ, Η. ΥΥ. χροίαν. 1179. ορίΐπιθ. 1184. Βε. ὟΝ. ἀπολοῦντ᾽. 
ΒΥ. Η. προςώπον τ᾽ : ἱΠπα ὙΥ, 1187. Βτ. Ὁ. αὐτὴ γένοιτογραῦς- 
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ΣΦ ΤΙΤΡΕΡΙΖ ΦΈΣΙ 

καὶ μὴν νενόμισταί γ. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

οὐ γάρ, οἶμαι, τὸν νόμον 
ἴσασιν ὀρθῶς, ὅ,τι νοεῖ; 

ΣΤΡΕ ΨΙΑΖΉῊΣ. 

νοεῖ δὲ τί; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ὁ Σόλων ὁ παλαιὸς ἦν φιλόδημος τὴν φύσιν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τουτὶ μὲν οὐδέν πω πρὸς ἔνην τε καὶ νέαν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἐκεῖνος οὖν τὴν κλῆσιν εἰς δύ᾽ ἡμέρας 
ἔϑηκεν, εἴς γε τὴν ἔνην τε καὶ νέαν, 
ἵν᾽ αἵ ϑέσεις γίγνοιντο τῇ νουμηνίᾳ. 

ΣΤΡ ΨΊΟΓΗΙΣ, 

ἵνα δὴ τί τὴν ἔνην προςέϑηκεν ὦ μέλε; ; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

παρόντες οἵ φεύγοντες ἡμέρᾳ μιᾷ 

πρότερον ἀπαλλάττοινϑ᾽ ἑκόντερ" εἰ δὲ μή, 

ξωϑεν ὑπανιῷντο τῇ νουμηνίᾳ. 

ΣΤΡΕΙΨΙ44 ΗΣ. 

πῶς οὐ δέχονται δῆτα τῇ νουμηνίᾳ 
ἀρχαὶ τὰ πρυτανεῖ᾽, ἀλλ᾽ ἔνῃ τε καὶ νέᾳ; 

ΦΕΙΖΔΙΠΠΙ.ΙΖΗΣ. 

ὕπερ οἵ προτένϑαι γὰρ δοκοῦσί μοι παϑεῖν" 

1190 

1195 

1200 

ττοξ. ΒΥ. εἴς τε. 1105. ΒΥ. Η ν. τοοο. Η. αἱ ᾽ρχαΣ. τ0:. Ἦ, 

προςέϑηκεν; Φειδ. ἵν᾽, ὦ μέλε,;. δοκοῦσί μοι ποιεῖν - 
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ε΄, - Θ 

ἵν᾽ ὡς τὐχιστα. τὰ πρυτανεῖ᾽ ὑφελοίατο, 
. - Βα Εἰ ..4 -“ 

διὰ τοῦτο προὐτένθϑευσαν ἡμέρᾳ μιᾷ. 

ΣΤΡΕΨΙΖΖΉΗΣΙ 

εὖγ ὦ κακοδαίμονες, τί κάϑησϑ᾽ ἀβέλτεροι, 

ἡμέτερα κέρδη τῶν σοφῶν, ὄντες λίϑοι, 1305 
᾿ 3 » 

ἀριϑμός, πρόβατ᾽ ἄλλως, ἀμφορῆς νενησμένοι; 
ὥςτ᾽ εἰς ἐμαυτὸν καὶ τὸν υἱὸν τουτονὶ 

7 ᾽ ’, 3 ᾿ 3 ἌΧΗ ἐπ’ εὐτυχίαισιν ἀστέον μουγκώμιον. 
’ὔ Ἂς 

μάκαρ ὦ Στρεψίαδες, 

αὐτός τ᾽ ἔφυς ὡς σοφός, 1010 
χοῖον τὸν υἱὸν τρέφεις, 

΄ χὰ. ΝΜ . 
φήσουσι δὴ μ' οἱ φίλοι, 

χοὶ δημόται, 

ζηλοῦντες ἡνίχ᾽ ἂν σὺ νι- 
κἄς λέγων τὰς δίκας. 1215 

ἀλλ᾽ εἰςαγαγών σε βούλομαι 
᾿, πρῶτον ἕστιᾶσαι. 

ΜΤΥΣΊΑΣ ΜΑΝΕΊΣΤΗΣ. ΜΑΡΙΎΥΣ 

ΣΙΡΕΦΙΑΙΩΙ ΕΣ. 

ΠΆΑΣΤΙΑ͂Σ, 

Εἶτ ἄνδρα τῶν αὑτοῦ τι χρὴ προϊέναι; 
οὐδέποτέ γ᾽" ἀλλὰ κρεῖττον ἦν εὐϑὺς τότϑ 
ἀπερυϑριᾶσαι μᾶλλον, ἢ σχεῖν πράγματα, 1990 

ὅτε τῶν ἐμαυτοῦ γ᾽ οὕνεκα νυνὶ χρημάτων 

ἕλκω σε πκλητεύσοντα, καὶ γενήσομαι 

1209. ἩΗ. ὙΥ. ὅπως τάχι- τρέφεις. ΤΩ14. 1215. ΨΥ, εἰς: 
στα. τού. Βγ. Ἡ. ἱπΐεσρ. ζηλ., ἡνίκ᾽ ἂν σὺ νικᾷς λέγων 

΄ Φ΄΄ ἂν ΄ - " " 

πρύβατ᾽, ἄλλως ἀμφορῆς. τ2ο0. τὰς δίκας. 
5 ΄ Α 5 

ΒΥ. ἱπίθυρ. μάκαρ, ὦ. [211. 1290. ΒΥι. ἀπερυϑριάσαε γε. 
ΥΥ. τὸν υἴ᾽ ἐκτρέφεις : ΒΥ. ἐχ- 1221. Βτ, Η. ΥΥ. ἕνεχα. 



76 ο΄ ΛΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
᾽ ας δ " ͵ ᾿ ᾿ 
ἔγχϑοος ἔτι πρὸς τούτοισιν ἀνδρὶ δημότῃ. 
Ἂν 3 “- 

ἀτὰρ οὐδέποτέ γε τὴν πατρίδα καταισχυνῶ 
-" ᾽ - Υ 

ζῶν, ἀλλὰ χαλοῦμαι Στρεψιάδην --- 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΖΗΣ. 

τίς οὑτοσί; 1555 

ΠΑΣΊΙΑΣ. 

ἐς τὴν ἔνην τε καὶ νέαν. 

ΣΤΡΕ ΨΙΆΑΖΉΣ. 

μαρτύρομαι, 

ὅτι ἐς δύ᾽ εἶπεν ἡμέρας. Τοῦ χρήματος; 

ΠΑ ΣΊΑΙΣ. 

τῶν δώδεχα μνῶν, ἃς ἔλαβες, ὠνούμενος 

τὸν ψαρὸν ἵππον. 

ΣΤΡΙΗ ΨΙΩ4Δ4ΔΗΣ. 

ἵππον; οὐκ ἀκούετε; 

ὃν πάντες ὑμεῖς ἴστε μισοῦνϑ' ἱππικήν. 1930 

ΠΑΣΊΙΑ͂Σ. 

ποὶ νὴ 4Ρ ἀποδώσειν γ᾽ ἐπώμνυς τοὺς ϑεοὺς 
τὸ χρέος. 

ΣΤΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

μὰ ΔΡ οὐ γάρ πω τότ᾽ ἐξηπίστατο 
Φειδιππίδης μοι τὸν ἀκατάβλητον λόγον. 

ΠΩΣΊΙΑ͂Σ. 

νῦν δὲ διὰ τοῦτ᾽ ἔξαρνος εἶναι διανοεῖ; 

ΣΤΡῈ ΨΙΔΑΆΖΔΗΣ.:. 

τί γὰρ ἄλλ᾽ ἂν ἀπολαύσαιμι τοῦ μαϑήματος ; 1935 

1939. ΒΥ, Ἡ. ΥΚΥ. Στο. μὰ τὸ χρέος. 
τὸν 47, οὐ γάρ πω, οπμιῖδ50 



ΝΕΦΕΜΖΑΙ. Τ 

ἩΣΧΟ ΩΣΣ: 

καὶ ταῦτ᾽ ἐθελήσεις ἀποιιόσαι μοι τοὺς ϑεούς, 
ἐὼν χελεύσω ᾽γώ σ᾽ ὀμύσαι; 

͵ ΣΤΡΕΤΙΑΔΗΣ. 
ποίους ϑεούς; 

ΠΩΑ͂ΣΙΑΣ. 

τὸν Δία, τὸν “Ερμῆν, τὸν Ποσειδῶ. 

ΣΤΡΕῈ ῬΙΑ4ΔΗΣ. 

ν1] “4ἰία, 

κἂν προςκαταϑείην γ᾽, ὥςτ᾽ ὀμόσαι, τριώβολον. 

ΠΑ͂ΣΙΑΣ. 

απόλοιο τοίνυν ἕνεκ᾽ ἀναιδείας ἔτι. 1940 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἁλοὶν διασμηχϑεὶς ὄναιτ᾽ ἂν οὑτοσί. 

᾿ ΠΑ ΈΨΩΣ, 
οἱ ιὐώς καταγελᾷς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἕξ χοᾶς χωρησεται. 

ΤΣ ΦΙΣ: 

οὔ τοι μὰ τὸν Δία τὸν μέγαν καὶ τοὺς ϑεοὺς 
ἐμοῦ, καταπροίξει. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ϑαυμασίως γ᾽ ἤσϑην ϑεοῖς, 
καὶ Ζεὺς γελοῖος ὀμνύμενος τοῖς εἰδόσιν. 1945 

ΠΆΑΣΊΙΑ͂Σ. 
.- ι ΄ - ’ 
ἢ μὴν σὺ τούτων τῷ χρόνῳ δώσεις δίκην. 

1257. ΒΥ. Η. ὙΥν. ἵν᾽ ἂν ποίους ϑεούς;. 1244. Βχ, 
κελεύσω. ᾽γώ σε; Ζτρ. τοὺς ὙΥ. θαυμασίως ἤσϑην. 



78 ΡΙΣΤΟΨΌΟΝΟΣΣ 

ἀλλ εἴτε γ᾽ ἀποδώσεις τὰ χρήματ᾽, εἴτε μή, 
ἀπύπεμψον ἀποκλρινάμενος. 

ΣΤΡΕΦΙΑΖΉῊΣ. 

ἔχε νυν ἥσυχος. 

ἐγὼ γὰρ αὐτί» ἀπαοκοινοῦμαί σοι σαφῶς. 

ΠΙΑ͂ΣΟΙ͂ΣΑ͂Ι Σ, 

τί σοι δοκεῖ δράσειν ; 

ΡΟ Ὁ δὲ 
᾽ , “» 

ἀποδώσειν μοι δοκεῖ. 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΖΉῊΣ. 

ποῦ ᾽σϑ᾽ οὗτος ὡ παιτῶν με τἀργύριον ; λέγε, 
τουτὶ τί ἐστι; 

ΠΩΑΣΊΙΑ͂Σ. 

τοῦϑ᾽ ὅ,τι ἐστί; κάρδοπος. 

ΣΤΡΕ ΨΙΑΔΗῊΣ. 

ἔπειτ᾽ ἀπαιτεῖς τἀργύριον τοιοῦτος ὧν; 
οὐκ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀβολὸν οὐδενί, 
ὅςτις καλέσειε κάρδοπον τὴν καρδύπην. 

ἀν ΤΌΣΟΣ, 

οὐκ ἄρ᾽ ἀποδώσεις; 

ΠΡ ΨΙΑΜΉΣΙ 

οὔχ, ὅσον γέ μ᾽ εἰδέναι. 

οὔκουν ἀνύσας τι ϑᾶττον ἀπολιταργιεῖς 

ἀπὸ τῆς ϑύρας: 

ΤΑ ῸΞΊ ΌΜΩΣ: 

ἄπειμι, καὶ σοί γ᾽, ἴσϑ᾽ ὅτι, 

ϑήσω πρυτανεῖ᾿, ἢ μηκέτι ζῴην ἐγώ. 

ολ950 

1255 

1248. ὙΥ. νῦν. τἪρό6. Β:. Ἡ. ΝΥ. καὶ τοῦτ᾽ ἴσϑ᾽, ὅτι. 
ϑ9ΦὩ.9 ὌΝ, ὅσον γ᾽ ἔμ᾽. 1258. ΒΤ. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. | 
προςαποβαλεῖς ἄρ᾽ αὐτὰ πρὸς ταῖς δώδεκα. ο΄, 4060 

καίτοι σε τοῦτό γ᾽ οὐχὶ βούλομαι παϑεῖν, 
ὁτιὴ ᾽κάλεσας εὐηϑικῶς τὴν κάρδοπον. 

Ι ΥΝΙΗΩ͂Σ “ΑΝΕΙΣΤΗΣ. ΣΤΡΕΦΨΙΑ͂ΖΗΣ. 

ΑἸΜΜΥΝΙΑ͂Σ. 

ῬΙώ μοί μοι. 

ΣΤΊΡΕ ΨΙΑΖΗΣ. 

ξα᾿ 

τίς οὑτοσί ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ ϑοηνῶν; οὔ τὶ που 1505 
τῶν Καρκίνου τις δαιμόνων ἐφϑέγξατο; 

ΔΙΜΜΥΥΝΙΑ͂Σ. 

τί δ᾽; ὅςτις εἶμί, τοῦτο βούλεσϑ᾽ εἰδέναι; 
ἀνὴρ κακοδαίμων. 

ΣΙΤΡΕΦΙΑΔΗΣ. 

κατὰ σεαυτόν νυν τρέπου. 

ΑἸ ΜΥΎΝΊΙΑΣ. 

ὦ σκχληρὲ δαῖμον, ὦ τύχαι ϑραυσάντυγες 
ἵππων ἐμῶν: ὦ Παλλάς, ὥς μ᾽ ἀπώλεσας. 1270 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τί δαί σε Ἰληπόλεμός ποτ’ εἴργασται κακόν; 

ΑΑΜΎΥΎΝΊΙΑΣ. 

μὴ σκώπτέ μ᾽ ὦ ᾽τάν, ἀλλά μοι τὰ χρήματα 
τὸν υἱὸν ἀποδοῦναι κέλευσον, ἄλαβεν, 
ἄλλως τε μέντοι καὶ κακῶς πεπραγότι. 
πως Ὁ΄΄΄ὦὃὔὕς 

ι265. Απίεα Β. ν. Ὁ. ἔα, ἔα" τίς οὗτος ἴσϑ᾽. 
ἕα : ἰδ οπιϊδοὶς Ἡ, ἰπ νϑῖβυ, 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ: 

τὰ ποῖα ταῦτα χρήμαϑ᾽; 

ΑΜΥΝΙΑ͂Σ. 

αἰ δανείσατο. 1575 

ΣΊΡΕ, ΨΙΖΦΖῊΣ. 

κακῶς ἄρ᾽ ὄντως εἶχες, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς. 

ΟΠ  ΑΜΥΝΙΑ͂Σ. 
ἵππους γΥ ἐλαύνων ἐξέπεσον, νὴ τοὺς ϑεούς. ' 

ΣΤΡΕ ΨΙΑΖΗΣ. 

τί δῆτα ληρεῖς ὥςπερ ἀπ᾿ ὄνου καταπεσών; 

ὙΓΙΎΤΊΝΙ ,{0..: 

ληρῶ, τὰ χρήματ᾽ ἀπολαβεῖν εἰ βούλομαι; 

ΣΤΡ ΦΙΣΕΙΣ. 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως σύ γ᾽ αὐτὸς ὑγιαίνεις. 

ΑΑΙΜΥΝΊΙΩΑ͂Σ. 

τί δαί; 4980 

ΣΤΡῈ ΨΖ7ΙΑΖ4ΔΗΣ. 
κ » ΄ ἱκὲ - , -" 

τὸν ἐγκέφαλον ὠςπὲρ σεσεῖσϑαί μοι δοκεῖς. 

ΑἸΜΎΥΝΊΙΩΑ͂Σ. 

σὺ δὲ νὴ τὸν ᾿Ερμῆν προςκεκλήσεσϑαί γέ μοι», 
εἰ μὴ ᾿᾽ποδώσεις τἀργύριον. 

ΣΙΡΕΙΓΒΙ ΓΗ͂Σ: 

κάτειπέ νυν, 
[ἐ ΙΖ , "» }] ’ πότερα νομίζεις καινὸν ἀεὶ τὸν 4ία 

δ 2 
ὕειν ὕδωρ ἑἕχάστοτ, ἢ τὸν ἥλιον 1985 

3 “Ωϑ Υ ἕλκειν κάτωθεν ταὐτὸ τοῦϑ' ὕδωρ πάλιν; 

Σ284. Βγυ, Η. γν. αἰἶεὲὶ. 
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ΑἸΜΥΝΊΙΑ͂Σ. 

οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγ ὁπότερον, οὐδέ μοι μέλει. 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΖΔΗΣ. 

πῶς οὖν ἀπολαβεῖν τἀργύριον δίκαιος εἶ, 
εἰ μηδὲν οἶσϑα τῶν μετεώρων πραγμάτων; 

ΑἸΜΚΜΥΝΙΑ͂Σ. 

ἀλλ εἰ σπανίξεις τἀργυρίου,. μοι τὸν τόκον 1900 
ἀπόδος γε. 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΖΔΗῊΗΣ. 
- 3 Ὁ Ὁ , 

τοῦτο ὃ ἔσϑ' ὁ τόκος τί ϑηρίον; 

Α ΜΥΝΊΙΑ͂Σ. 

τὶ δ᾽ ἄλλο γΥ ἢ κατὰ μῆνα καὶ καϑ' ἡμέραν 
συλέον πλέον τἀργύριον ἀεὶ γίγνεται, 
ὑποδέοντος τοῦ χρόνου; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

καλῶς λέγεις. 

τί δῆτα; τὴν ϑάλατταν ἔσϑ᾽ ὅ,τι πλείονα ᾿ς 4205 
νυνὶ νομίζεις, ἢ προτοῦ; 

4ΙΜΎΥΝΙΑ͂Σ. 

μὰ 4, ἀλλ᾽ ἴσην. 
οὐ γὰρ δίκαιον πλείον᾽ εἶναι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

κατὰ πῶς 
"“ ᾿ 5 , 2 , 

αὐτὴ μὲν ὦ κακόδαιμον οὐδὲν γίγνεται, 

ἐπιδεόντων τῶν ποταμῶν, πλείων; σὺ δὲ 
» » 3 ς » Ἁ ΄ 

ζητεῖς ποιῆσαν τἀργύριον πλεῖον τὸ σόν; 1800 
2 3 Ὕ . 2 - ᾿ ᾿ τ 

οὐκ ἀποδιώξεις σαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας; 

φέρε μοι τὸ πέντρον. 

1290. Βγτ, Ἡ. ΨΥ. Ἰπῖερρ, ΒΒ. Ἢ, ὙΨ. αἰεὶ. τοῦϑ. ΒΥ. Ἡ, 
σπανίζεις, τἀργυρίου μοι. τῶ93. ὙΨ. ἔσϑ᾽ ὅτι. 1301. Βτ: ἐκ τῆς. 

᾿' 
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ΑΑΜΥΝ " ὩΣ. 

ταῦτ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
, 7 - τὴ , 

ὕπαγε, τί μέλλεις; οὐκ ἐλᾷς ὦ σαμφορας.. 

ΑΜΥΝΙΑ͂Σ. 
ΜΗ. ἅ Ὁ 

ταῦτ οὐχ ὕβρις δὴτ ἐστίν: 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἱ α΄,3 3ὴ) α«΄ 

ἄξεις; εἶτ᾽ ἀλῶ 
- , 4 Ὶ 

κεντῶν ὑπὸ τὸν πρωκτύν ὅδε τὸν σειραφόρυν. 1808 
᾿ , 

φεύγεις; ἔμελλον ἄρω σε “πινήσευν ἐγὼ, 
αὐτοῖς τροχοῖς τοῖς σοῖσι καὶ ξυνωρίσιν. 

ιν ἡ ῬῸῚ ΘΖ: 

Στροφ΄ή. 

Οἷον τὸ πραγμάτων ἐρῶν φλαύρων᾽" 
ὃ γὰρ γέρων ὅδ᾽ ἐξαρϑεὶς 
3 » ΄ 
ἀποστερῆσαι βουλεται 1810 

3 ᾽ 

τὰ χρήμαϑ'᾽, αἰ δανείσατο" 
᾽ ἜΣ ᾽ ΄ 

κου ξσϑ' ὁπῶς οὐ τημέρον 

λήψεταί τι πρᾶγμ᾽, ὃ τοῦ- 

τον ποιήσει τὸν σοφιστὴν ἴσως, 
2 ι΄ Ὁ - 5 ΘΝ τ Ἢ Υ 
ἀν ϑ᾽ ὧν πανουργεῖν ἡρξατ, ἐξαίφνης κακὸν τὶ πάσχειν. 1815 

1304. ΒΥ, Η. ἄξεις; ἐπί σ᾽ 

ἀλῶ : ΝΥ. ἄξεις; ἐπιαλῶ. τϑ3οό. 
Βτ. Ἡ. ἔμελλόν οὐ ἄρα." 1507. 
ΒΥ, αὐτοῖσι. τ308. Βτ. ἩΓΎὙΨ. 

τα αἰ σαππί : 
οἷον τὸ πραγμ. ἐρᾶν φλ." ὁ γὰρ 

γέρων δὲδ᾽ --. 

1309. Βτ. ἐρασϑεὶς : Ἡ. ὙΥ. 

οὐ᾽ρασϑεὶς. 1312. 15.14.15. Βγ.: 
κοὐκ ἔσθ᾽, ὅπως οὐ τ. τί λήψεται 
πρᾶγμ, ὃ τοῦτον ποιήσει 

τὸν σοφιστήν, ὧν πανουργεῖν 
ἤρξατ᾽, ἐξαίφνης τι κακὸν λαβεῖν. : 

ἘΠ Ὸ ᾿ 

κούκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ τήμερον 
λήψεταί τι πρᾶγμ᾽, ὃ τοῦ- 

; 
τον ποιήσει - -. 

τὸν σοφιστήν, 
ὧν πανουργεῖν ἤρξατ᾽, ἐξ- 

αἰφνῆς λαβεῖν πακόν τι. 5 
γν. ἰίϑδάρπι νϑυθῖθς, δὲ ᾿δοιπδ 
φαάφῃι. 
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᾿ἀντιστροφή.. 
᾿ ΞΟ Φ..ι». ΝΕ δ 

᾿ οὗἶμαν γὰρ αὐτὸν αὐτίχ᾽ εὑρήσειν, 
“ , ὅν Ὁ Ὁ 
ὅπερ πάλαι ποτ ΄ἐζητει, 
τ ι ἊΝ ͵΄ τς 

εἶναι τὸν υἷον δεινον οἔ 

γνώμας ἐναντίας λέγειν 

τοῖσιν δικαίοις, ὥςτε νι- ᾿ ' 1390 

κἂν ἅπαντας; οἵςπερ ἂν 

ξυγγένηται, κἂν λέγῃ παμπόνη- 
» ε ᾿ 

ο᾽᾽ ἴσως δ᾽, ἴσως βουλήσεται κἄφωνον αὐτὸν εἶναι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΠΠΣ. ΦΕΙΩΙΠΠΙΖΗ͂Σ. ΧΟΡΟΣ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
9 ἢ ΤΊ Ἂ 
Ιου ἴου. 

ὦ γείτονες καὶ ξυγγενεῖς καὶ δημύται, 1895 

ἀμυνάϑετέ μοι τυπτομένῳ πάσῃ τέχνῃ. 
οἴμοι πακοδαέμων τῆς πρέβως καὶ τῆς γνάϑου. 

ὦ μιαρέ, τύπτεις τὸν πατέρα; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ. 
2 “ 5 , Α 

φημ ὦ πατεο 

ΣΤΡΕΨΙΆΜΗΣ. 
δ. λλ οὐδ, - ἢ ΄ 

ὁρᾶϑ' ομολογοῦνϑ', ὅτι με τύπτει. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
Α 

καὶ μαλα. 

1316. 17. Βγ. Ἡ, Ὑν. ἴἴὰ Ὥϊδχοϑβ βίσορῆδα κσιιὰ8 σοη στ 6- 
ἀϊδυϊη σι : - ἕργ: ΒΥ , ϑο δ, 1322, 

οἴμαιγὼρ αὐτὸν αὐτίχ᾽ εὖρ., ὅπερ ἘΒτ. παμπόνηρα. 1396. ΒΥ. 
πάλαι πότ᾽ ἐξήτει. ἀμύνατέ γ᾽ ἐμοῦ. 1327. ΥὙΥ. 

1320 --ο1323. ΒΖ)’ αἰδιϊηχὶς πὰ- ἱπίαγρ. κακοδαίμων; τῆ 9 κεφαλῆς. 
᾿ Ῥ ὁ 
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ΦΕΙΖΙΠΠΙΔΗΣ. 

οὐ γὰρ τότ᾽ εὐθὺς χρῆν σ᾽ ἄρα τὐπτεσϑοὶ γε καὶ πατεῖ- 
σϑαι, 

ἄδειν κελεύονϑ᾽, ὡςπερεὶ τέττιγας ἕστιῶντα; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
τοιαῦτα μέντοι καὶ τότ᾽ ἔλεγεν ἔνδον, οἷά περ νῦν, 
καὶ τὸν Σιμωνίδην ἔφασχ εἶναι κακὸν ποιητήν. 1865 
κἀγὼ μόλις μέν. ἀλλ᾿ ὅμως ἠνεσχόμην τοπρῶτον" 
ἔπειτα δ᾽ ἐκέλευσ᾽ αὐτὸν ἀλλὰ μυῤῥίνην λαβόντα, 

τῶν Αἰσχύλου λέξαι τί μοι" κἄϑ'᾽ οὗτος εὐθὺς εἶπεν 

(ἐγὼ γὰρ «Αἰσχύλον νομίζω πρῶτον ἐν ποιηταῖς)" 
ψόφου πλέων, ἀξύστατον, δτύμφακα, κρημνοποιόν. 1870 

κἀνταῦϑα πῶς οἴεσϑέ μου τὴν καρδία ὀρεχϑεῖν; 

ὅμως δὲ τὸν ϑυμὸν δακών, ἔφην σὺ δ᾽ ἀλλὰ τούτων 
"ξ Ἢ . ᾿ δ}. .3 Α τ ΠῚ »ν 

Ἄλξξον τι τῶν νεωτέρων ἀττ ἐστὶ τὰ σοφὰ ταῦτα. 

ὁ δ᾽ εὐθὺς ἠσ᾽ Εὐριπίδου δῆσίν τιν᾽ ,, ὡς ἐκίνει 
3 5 3 ἀδελφὸς ὦ ᾿λεξίκακε τὴν ὁμομητρίαν ἀδελφήν. 1375 

ως ΝΆ Β δὸν 58 ς . 3445 398) ’ 
καγῶ οὐκέν ἐξηνεσχομην᾽ αλλ ευϑὺς ἐξαβόδγα 

πολλοῖς κακοῖς καἰσχροῖσι" κἀν ἐντεῦϑεν, οἷον εἶκός, 

ἔπος πρὸς ἕπος ἠρειδόμεσϑ᾽ " εἶϑ᾽ οὗτος ἐπαναπηδᾷ, 

χάπειτ ἔφλα με, κασπόδει, κἄπνιγε, καπέτριβεν, 

ΦΕΙΜΙΠΠΊΙΖΔΗΣ. 

οὔκουν δικαίως, ὕξτις οὐκ Εὐριπίδην ἐπαινεῖς, 1380 
σοφώτατον; 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. 

σοφώτατόν γ᾽ ἐκεῖνον, ὦ, τί σ᾽ εἴπω; 
ἀλλ αὖϑις αὖ τυπτήσομαι. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
3 . ψὴ τὸν “1, ἐν δίκῃ γ᾽ ἄν. 

Ἰφόω. ὙὟΨ. χρῆν σε τ.. Βτ. αἰ δελφός. 1376. Βτ. ἐγὼ δ᾽ ἔτ᾽ 
Ἧ, Ὑν. τὐπτεαϑαί τε καὶ. τοόρ. οὐκ ἠνεσχόμην. 1577. ΝΥ, κἀν- 
ον ΙΝ, ᾿ταραύατ ῬΕΙΡρ- σεῦϑεν μέν, οἷον. τ58ι. Βτ. Η. 

αἱβ νεῦρα ροβαθσγιιαῖ, 1575: Η. ὙΥ, εὖ. 1585. ΒΥ. ἐνδίκως γάρ. 
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ΣΤΡῈΕ ΨΙΑΖΗΣ. 

κοὶ πῶς δικαίως; ὅςτις ὦ ̓ ναίσχυντέ σ᾽ ἐξέϑῥεψα, 

αἰσϑανόμενός σου πάντα τραυλέζοντος, δ,τι νοοίης. 
εἰ μέν γε βρῦν εἴποις, ἐγὼ γνοὺς ἂν πιεῖν ἐπέσχον. 1588 

μαμμᾶν δ᾽ ἂν αἰτήσαντος, ἤπον σοὶ φέρων ἂν ἄρτον" 

κακκῶν δ᾽ ἂν οὐκ ἔφϑης φράσαι, κἀγὼ λαβὼν ϑύραξε 

ἐξέφερον ἄν, καὶ προὐσχόμην σε᾿ σὺ δέ με νῦν ἀπάγχων 
βοῶντα, παὶ κεκραγόϑ᾽, ὅτ᾽ 

χεζητιώην, οὐκ ἔτλως ἷ 1890 

ἔξω ᾿ξενεγκεῖν ὦ μιαρὲ 
ϑυραζέ (ὖ, ἀλλ ἀποπνιγόμενος 

αὐτοῦ ᾽ποίησα καχκᾶῶν. 

Ὁ. ΒΕ εἰ ὅγῳ ἐφ εἰ ἣὰ..» 

Οἷμαί γε τῶν νεωτέρων τὰς καρδίας 
πηδᾶν, ὅ,τι λέξει. ᾿ 1895 

9 Υ “90. .5 Ἔ! , 
εἰ γὰρ τοιαῦτα γ᾽ οὗτος ἐξειργασμένος 

λαλῶν ἀναπείσει, 
κ " “" , [4 9 Ἅ ; 

τὸ δέρμα τῶν γεραιτέρων λάβοιμι ἂν οὐ» 

ἂν οὐδ᾽ ἐρεβίνϑου. 
3 » 

σὸν ἔργον ὦ καινῶν ἐπῶν κινητὰ καὶ μοχλευτὰ 1400 
“ -" [χ} , 

πενϑὼ τινὰ ζητεῖν, ὁπως δόξεις λέγειν δίκαια. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ὡς ἡδὺ καινοῖς πράγμασιν καὶ δεξιοῖς ὁμιλεῖν, 
καὶ τῶν καϑεστώτων νύμων ὑπερφφονεῖν δύνασϑαι. 
ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν ἱππικῇ τὸν νοῦν μόνον προζεῖχον, 
οὐδ᾽ ἂν τρί᾽ εἰπεῖν βήμαϑ᾽ οἷος τ ἦν, πρὶν ἐξαμαρτεῖν" 1406 

γυνὶ δ᾽, ἐπειδή μ'ὶ οὑτοσὶ τούτων ἔπαυσεν αὐτός, 

γνώμαις δὲ λεπτοῖα καὶ “λόγοις ξύνειμι καὶ μερίμναις, 

οἶμαι διδάξειν, ὡς δίκαιον τὸν πατέρα κολάζειν. 

ἢ 

ι586. Β;». Η. γΥ. ἧκόν σοι. οριῖπιθ. Βυ. ὠλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἐ. 9 

1508. 09. ΒΙ. ὙΥ. λάβοιμεν ἂν, ΥΥ. ἀλλ᾿ οὐδ᾽. τάο4. Βτν. μό- 
Ομιῖθδο οὐκ: Η. λάβοιμεν οὐδ᾽» νῃ. 1408. Η, πρὶν ἢ ᾿ξα- 

λάβοιμ᾽ ὧν οὐκ Βτ. ἴπ ἀπποῖ. μαρτεῖψ. 
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ΣΤΡΕ ΨΙΑΜΔῊΣ. 

ἵππευε τοίνυν νὴ 4, ὡς ἔμοιγε κρεῖττόν ἔστιν 
ἵππων τρέφειν τέϑριππον, ἢ τυπτύμενον ἐπιτριβῆναι. 1410 

᾿ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
ἐκεῖσε δ᾽, ὅϑεν ἀπέσχισόάς μὲ τοῦ λόγου, μέτειμι, 

» ; ᾿ 5 ἕως ἡ 2 2 

καὶ πρῶτ᾽ ἐρήσομαί σε τουτί᾽ παῖδά μ᾽ ὄντ᾽ ἔτυπτες:; 

ΣΤΡΕ ΨΙΑΔῊΣ. 

ἔγωγέ σ᾽, εὐνοῶν τε καὶ κηδόμενος. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

εἰπὲ δή μοι" 
» δον ᾿ 2 2 " 5 ᾿ 

οὐ καμέ δον δίκαιον ἔστιν εὐνοεῖν ὁμοίως, 
» 3 - 

τύπτειν τ΄, ἐπειδήπερ γε τοῦτ᾽ ἔστ᾽ εὐνοεῖν τὸ τύπτειν; 1415 
πῶς γὰρ τὸ μὲν σὸν σῶμα χρὴ πληγῶν ἀϑῶον εἶναι, 

, ᾿ , ᾿ Α Π7) “ ΄ 2 ἤ 

τοὐμὸν δὲ μή; καὶ μὴν ἔφυν ἐλεύϑερός γε καγώ. 
΄ Ἂ ᾿ ; ᾽ ; 5} ᾿» 

πλαουσν παῖδες, πατέρα δ᾽ οὐ πλαειν δοκεῖς τι ἤδη; 
’ , . ᾿ Ὁ ᾿ 

φήσεις νομίξεσϑαί γε παιδὸς τοῦτο τοὔργον εἶναι; 
Ἶ 2 3 -" 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἀντείποιμ᾽ ἂν ὡς δὶς παῖδες οἵ γέροντες 1420 
εἰκὸς δὲ μᾶλλον τοὺς γέροντας ἢ νέους τι πλάων, 

ὅσῳπερ ἐξαμαρτάνειν ἧττον δίκαιον αὐτούς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
9.)..9 3 δ , ᾿ ᾿ ἐς ,᾿ 
ἀλλ᾽ οὐδαμοῦ νομίζεταν τὸν πατέρα τοῦτο πασχειν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

οὔκουν ἀνὴρ ὃ τὸν νόμον ϑεὶς τοῦτον ἦν τοπρῶτον, 
ὥςπερ σὺ κἀγώ, καὶ λέγων ἔπειϑε τοὺς παλαιούς; 1495 
ε ᾿ -- ἜΝ ἂς 2 ι ᾿ 3 ᾿ 
ἧττον τί δῆτ ἔξεστι καμοὶ καινὸν αὖ τολοιπον 
Ὡ" , - ν 3 “ δ 
ϑεῖναν νόμον τοῖς υἱέσιν, τοὺς πατέρας ἀντιτύπτειν ; 

141ι, Βγ. Η. ἱπῖονρ, ὅϑεν Φειδ.. 1419. Βγ. Η, ὙΨ, 
39...» ᾿ » ; : ΄- ν᾿ Ἢ 

ἀπέσχισάς με, τοῦ λόγον μι. νομίξεσϑαι σὺ παιδὸς. τάοτ. 
1414. τ4ι5. Βγ. Η, ὙΥ, εὐνοεῖν Ἡ. εἰκὸς δέ τοι γέροντας ἢ νεω- 

, 3 ᾿ 
ὁμοίως τύπτοντ᾽ ;. 41:8. ΒΥ. τέρους τι κλάειν. 

Ἡ. ὙΥ. δοκεῖς; Ζ'τρ. τίη δή; 
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ὅσας δὲ πληγὰς εἴχομεν πρὶν τὸν νόμον τεϑῆναι, 
ἀφίεμεν, καὶ δίδομεν αὐτοῖς προῖκα συγκεχόφϑαι: 

σκέψαι δὲ τοὺς ἀλεκτρυόνας, καὶ τἄλλα τὰ βοτὰ ταυτί, 1480 
ὡς τοὺς πατέρας ἀμύνεταν" καίτοι τί διαφέρουσιν 

ἡμῶν ἐκεῖνοι, πλήν γ ὅτι ψηφίσματ᾽ οὐ γράφουσιν; 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΖΗΣ. 

τί δῆτ᾽, ἐπειδὴ τοὺς ἀλεκτρυόνας ἅπαντα μιμεῖ, 
οὐκ ἐσθίεις καὶ τὴν κόπρον, κἀπὶ ξύλου καϑεύδεις; 

ΦΕΙΖΙΠΠΗΙΖΔΈῈΣ. 
ν᾿ ι ἐς 3.2. “Ἢ ΄ 

οὐ ταυτὸν ὦ ᾽τὰν ἐστιν, οὐ ἂν Σωκράτει δοκοί. 1455 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΖΔΗΣ. 

πρὸδ ταῦτα μὴ τύπτ᾽ εἰ δὲ μή, σαυτύν ποῖ αἰτιάσει. 

ΦΕΙΔΦΙΗΠΊΙΔΗΣ. 

καὶ πῶς; 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. 

ἐπεὶ σὲ μὲν δίκαιός εἰμ ἐγὼ κολάξειν᾽ 

σὺ δ᾽ ἣν γένηταί σοι τὸν υἱἷόν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἢν δὲ μὴ γένηται, 
μάτην ἐμοὶ κεκλαύσεται, σὺ δ᾽ ἐγχανὼν τεϑνήξει- 

ΣΤΡΕ ΨΙΆΑΖΗΣ. 

ἐμοὶ μὲν ὦ ̓ νδρες ἥλικες δοκεῖ λέγειν δίκαια" 1440 
κἄμοιγε συγχωρεῖν δοκεῖ τούτοισι τἀπιεικῆ. 

κλάειν γὰρ ἡμᾶς εἰκός ἐστ᾽, ἣν μὴ δίκαια δρώμεν, 

ΦΕΙΖΙΠΠΙΔΗ͂Σ. 

σχέψαν δὲ χάἀτέραν ἔτι γνώμην. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
9. "-" 

ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμαι. 

1452. ΒΥ. πλὴν ὅτι. 1439. Βτ, Ἡ. Ὗ, ἰπίοερ. τεϑϑνή ξει; 
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ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ, 
᾿ καὶ μὴν ἴσως γ᾽ οὐκ ἀχϑέσει παϑών, ἃ νῦν πέπονθας. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΗΣ. 

πῶς δή; δίδαξον, εἴ τί μὶ ἐκ τούτων ἐπωφελήσεις. - 1445 

ΦῈ 141] ΠΠ1Ὶ4ΉΗ͂Σ. 
3 Ὁ κ , Ρ 

» ὥςπερ καὶ σὲ, τυπτῆσω. 
Ἁ 

τὴν μητέρ 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Πυδ τί φῇς; τί φὴς σύ; 
τοῦϑ᾽ ἕτερον αὖ μεῖζον κακόν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ, 
τί δ᾽, ἣν ἔχων τὸν ἥττω 

λόγον, σὲ νικήσω λέγων, 
τὴν μητέρ᾽ ὡς τύπτειν χρεών; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τὶ δ᾽ ἄλλο γ᾽; ἣν ταυτὶ πουῇς, 1450 

οὐδέν σε πωλύσεν σεαυ- 

τὸν ἐμβαλεῖν ἐς τὸ βάραϑρον 

μετὰ Σωκράτους 
καὶ τὸν λόγον τὸν ἥττω. 

ταυτὶ δὶ ὑμᾶς ὦ Νεφέλαι πέπονθ᾽ ἐγώ, 4488 

ὑμῖν ἀναϑεὶς ἅπαντα τἀμὰ πράγματα, ͵ 

τ θ ἘχΘ 5 

αὐτὸς μὲν οὖν σαυτῷ σὺ τούτων αἴτιος, 

στρέψας δεαυτὸν εἰς πονηρὰ πράγματα. 

ΣΤΡΕ ΨΙΑΔΉῊΣ: 
᾿ »“Ἢ - 3 ω » 3 » Γ 

τί δῆτα ταῦτ οὐ μοι τὸτ᾽ ἡγοβεῦεξτε, οὐκ 

ἀλλ ἄνδρ ἄγροικον καὶ γέροντ᾽ ἐπήρατε; 1460 

1445. Βγ. Ἡ. ὙΨ, δίδαξον γάρ, Βγ. δημοῖ.. ΒΥ, ἩΗ, ὙΥ. ἐς. 

τί μ΄. τη:8. Ἡ. Ὑν. ξαυτὸν εἰ 1450. ΒΥ, Η. ἠγορεύσατε. 
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ΧΡ Ὁ ΖΣ- 
. "» .“ Αν» ᾿ “οἱ »“ 

ημεῖς ποιοῦμεν ταῦϑ' ἑκαστοϑ'., Ὄντιν ἂν 

γνῶμεν πονηρῶν ὄντ᾽ ἐραστὴν πραγμάτων, 
ἕως ἂν αὐτὸν ἐμβάλωμεν εἰς κακόν, 
[2 Ἃ ».ν ε ΙΝ Ὗ , 

ὅπως ἂν εἰδῇ τοὺς ϑεοῦς δεδοικέναι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

οἴμοι, πονηρά γ᾽ ὦ Νεφέλαι, δίκαια δέ. 1465 

οὐ γάρ μ᾽ ἐχρῆν τὰ χφήμαϑ' Ε ὰ ̓δανεισάμην, 

ἀποστερεῖν. νῦν οὖν ὅπως ὦ φίξεαξ 

τὸν Χαιρεφῶντα τὸν μιαρὸν καὶ Σωκράτην 
2 “-- δ, ὦ Φ. 9. 3 τι Α 3 54 , 
ἀπολεῖς, με ἐμοῦγ ἔλϑ', οἱ σὲ κἂμ ἐξηπατῶων. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἀλλ οὐκ ἂν ἀδικήσαιιε τοὺς διδασκάλους. 1470 

ΣΡ ΣΙ 1.4. ΚΝ ἘΠῚ 

ψαί, ναί, καταυδέσϑητι πατρῷον Δία. 

ΦΕΙΖΔΙΠΠΙΖΔΗ͂Σ. 
᾽ ἰδού γεν Δία πατρῷον" ὡς ἀρχαῖος εἶ. 

Ζεὺς γάρ τις ἔστιν: 

Σ ΤΡ ἘἙΨΙΑΔΗΣ. 

ἔστιν οὖν. 

ΦΕ 14 ΠΠΤΙΗ4 ΗΣ. 
“οὐκ ἔστ᾽, ἐπεὶ 

“Ζῖνος βασιλεύει, τὸν 40 ἐξεληλακώς. 

ΣΙΡΕΨΙΑ44Μ4ΉΗ͂Σ. 

οὐκ ἐξελήλακ, ἀλλ᾽ ἐγὼ τοῦτ ὠόμην, 1475 
διὰ τουτονὶ τὸν Ζῖνον. οἴμοι δείλαιος, 

1461. Βτ. ὟΥ, ἀεὶ ποιοῦμεν. οὐκ ἔστιν γ᾽, ἐπεὶ : Ἡ. ὙΨ, 
Βτ. ὙΥ. ἑκάστοϑ᾽, ὕταν τινὰ: ἔστιν. Φειδ. οὐκ ἔστ᾽, οὔν" 
Ἡ. ἑκάστοϑ᾽, ὁντινοῦν. τι463. ἐπεὶ, 1475. 76: ΒΥ. Ὑν. ἀλλ᾽ 
Βγτ. Η. Ὑ. ἐς. τ465. ΒΥ. ὦ ἐγὼ τότ᾽ ὠόμην Δία. Ἔχ. ᾧ 
μοι. 1475. Βχ. ἔστιν. Φειδ. μοὸ,. ἶ 
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ὅτι μαὶ σὲ χυτρεοῦν ὄντα ϑεὸν ἡγησάμην. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἐνταῦϑα σαυτῷ παραφρόνεν καὶ φληνάφα. 

ΣΤΡΕΨΙΩΑΖΦΗΣ ΠΟΝΟΣ. 

Οἴμοι παρανοίας" ὡς ἐμαινόμην ἄρα, 
ὅτ᾽ ἐξέβαλον καὶ τοὺς ϑεοὺς διὰ Σωκράτην. 1480 
ἀλλ ὦ φίλ “Ἑρμῆ μηδαμῶς ϑύμαινέ μοι, 

μηδέ μ᾽ ἐπιτρίψῃς, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε 
ἐμοῦ παρανοήδαντος ἀδολεσχίᾳ. 
καί μοι γενοῦ ξύμβουλος, εἶτ’ αὐτοὺς γραφὴν ᾿ 

διωκάϑω γραψάμενος, εἴϑ'᾽ ὅ,τι σου δοκεῖ. -- 1485 
ὀρϑῶς παραινεῖς οὐκ ἐὼν δικοῤῥαφεῖν, 

ἀλλ᾿ ὡς τὐχιστ᾽ ἐμπιμπράναι τὴν οἰκίαν 
τῶν ἀδολεσχῶν. Δεῦρο, δεῦρ᾽ ὦ Ξανϑία, 
κλίμακα λαβών, ἔξελϑε, καὶ σμινύην φέρων, 

κἄπειτ ἐπαναβὰς ἐπὶ τὸ φροντιστήριον, 1490 
τὸ τέγος κατάσκαπτ, εἶ φιλεῖς τὸν δεσπότην, 

ἕως ἂν αὐτοῖς ἐμβάλῃς τὴν οἰκίαν" 

ἐμοὶ δὲ δᾷδ᾽ ἐνεγκάτω τις ἡμμένην, 
κἀγώ τιν αὐτῶν τήμερον δοῦναι δίκην 
ἐμοὶ ποιήσω, κεὶ σφύδρ᾽ εἴσ᾽ ἀλαζόνες. 1495 

ΜΑΘΗΤΑ͂Ι ΣΤΡΕΦΨΙΖΖΩΠΙ͂Σ. ΣΩΚΡΑΩ͂ ΤΗ͂Σ Σ΄. 

ΧΑΙΡΕΦΙΝ. ΧΟΡΟΣ. 

ΜΑΘΗΤΗΣ 4. 
᾿ , 
Ιοὺ ἰου. 

1477. Ἡ. χυτροῦν. 1405. κἂν σφόδρ᾽ ὠσ᾽. 
Βτ. Ἡ. κεὶ σφόδρα γ᾽ εἴσ᾽ : ὙΥ. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
σὸν ἔργον ὦ δὰς ἰέναι. πολλὴν φλόγα. 

ΜΑΘΉΤΗΣ ΑἍ. 

ἄνθρωπε, τί ποιεῖς; ᾿ 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. 

ὅ,τι ποιῶ ; τί δ᾽ ἄλλο γ ἢ 
διαλεπτολογοῦμαι ταῖς δοκοῖς τῆς οἰκίας. 

ΜΑΘΗΤΗΣ Β. 

οἴμοι, τίς ἡμῶν πυρπολεῖ τὴν οἰκίαν; 1500 

ΣΤΡΡΨΙΡΆΖΗΣ, 

ἐκεῖνος, οὗπερ ϑοϊμάτιον εἰλήφατε. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 
2 » 2 -- 
ἀπολεῖς, ἀπολεῖς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
τοῦτ᾽ αὐτὸ γὰρ καὶ βούλομαι, 

ἣν ἡ σμινύη μοι μὴ προδῳῖ τὰς ἐλπίδας, 
ἢ ̓ γὼ πρύτερόν πως ἐκτραχηλισϑῶ πεσών. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὗτος, τί ποιεῖς ἐτεόν, ὀὐπὶ τοῦ τέγους; 1508 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
3 -" Γ -»" Ἁ [2 

ἀεροβατῶ, καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον. 

ΜΑΘΉΤΗΣ. 
οἴμον τάλας, δείλαιος ἀποπνιγήσομαι. 

ΧΑΙΡΕΦΩΝ. 

ἐγὼ δὲ κακοδαίμων γε κατακαυϑήσομαι. 

1507. Βζυ, Ἡ, ὙΥ. ἐὐϊρμης ϑοοτγαῖὶ. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τί γὰρ μαϑόντες τοὺς ϑεοὺς ὑβρίζετε,., Ὁ τς 0. ἡ 
καὶ τῆς Σελήνης ἐσκοπεῖσϑε τὰς ἕδρας; τδιῦ 

δίωκε, βάλλε, παῖε, πολλῶν οὕνεκα, 

μάλιστα δ᾽ εἰδώς, τοὺς ϑεοὺς ὡς ἠδίκουν. 

ἊΣ, 

ἡγεῖσϑ᾽ ἔξω" κεχόρευται γὰρ μετρίως τό γε τήμερον ἡμῖν. 

1509. Βτ. μαϑόντ᾽ ἐς : Ἡ, ῬΥ. Ἢ. ΥνΥ, ἐσκρπεῖσϑον. ΦῬῬΥ, 
παϑόντ᾽ ἐς σὐτα ΒΥ. ἴῃ ἁπποῖ.: ὙΓΨ. τὴν ἕδραν. 
Βτ. Η. ὙΥ. ὑβρίζετον τ τ᾿ τδῖο; 



ΟσΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

ΠΕ 

ΤΟ ΜΑΧΟΡΑΚΒΤΊΘΟΡΣ ΔῈ, 

-.-..ὕ...-.-.. .. . 



τ᾿ δα Ὁ ᾺΝ ἵ 

ἣν δι ἃ 
Υ , ἱ 

ων Ὦ 
ἡδυ μν ᾿  λνν, 

, ᾿ ς ν ἢ δ ,»" ϑὴ) ΟἿ ν τ 
ΠΡ ΤΣ πόα δανα, τ ων, 

μόν, ΝΣ 4}! 

Ψν Φ. .". 
ἌΡ Μν 



ἃ ῬΕΤΕΝ εἰ οἸΐπι τλῸ]ὶ πὶ ὧν ραγίϊο!α δυσαγιηΐῖ, οἱ 

οδἰϊατηπιη γαγΐδθ ἃς ἀϊγθυδαθ ϑαπὶ ἀθοϊογυχη ΠΟΙ Πτ1ΠῈ 

ἀθ πὸ ρατὶθ ὅταθοαθ Οτδιωτηδίϊοαθ Ἰοπβ6 ΔΠΙρ ἰβϑίτηα 

βϑηϊθηϊτῖαθ, ΘΧΡΟπᾶτη ππίγθυβυχη ἰοῦσα 46 νἱ δὲ παίῃγα 

δἰιι5 ραγίϊουϊαθ, 1 οὐ τὴη6 118, 4111 τιϑεϊδίοβ ἔπ Πὸς 66-- 

ΠΘΙΘ ΕΠΡΤῸ5 5815 οοϑηλοβ ΠαΡροπί, ποάπ86 ῥυῖτ5 σα] 58-- 

τῖριιβ ρταθοθρίϊβ ἐπ ρυιθηαὶ 5 πὲ, ἀσσοιητηοάριῃ. Νάιη δὲ 
8116 τη6 οοτητποπεπί, δὲ σοῦϑυβ Ναρίυση 467. Δα ποχίδίωσ, 
ὉΡῚ ἄν ξαΐϊατο ᾿πποΐατη ἃ Βγαποκίο, δὲ ΔΡ δοάθχῃ ρ] υγ]-- 

Τηἶβθ ῬΘΙΒ  βΌτη τΌΥ5115 ΘΧρυηχίπηδ. [8606 15 ΘΥἐ πο- 
}15 ἤπὶ5 Ῥγοροϑιίιβ ἡυϑοβϑίϊοηΐθ, ἴππα αὐ 1π 6} σα! 

4υοχπηοάο οὐπὶ αΐατο σοπβέγυδέατ, ἴασαι αὐ δὲ 8118 σθ ποτα 

Ῥειϑριοιδηίασ, δὲ ᾳπδΐθητβ ροβϑϑὶὲ δὺν ἀθθϑαὶ ορίαίνο 
ἡπηρὶ, Ὑ6] βθθοι5, ἀθοϊαγθέυσ ΑΔΑΡ Βᾶς δυίθιῃ στ, ἴῃ 

ἄθἃ βιπητηᾶ Ἰδέ] 0 18 συμ ζασ, ΘΧΩΓΡά]8Γ. 

Ου!ὰ εἰ 41.8]6 511 ορίδεϊνιιβ, ϑα 15 οοηϑέδί ἱπίρυ θγα- 
ἀϊ105., 5ἰξηϊβοατα θατὰ, Δα] ἃ οο σἰξα τι ἔιατὶ ρο5- 

56, βΒοπιίθη δ η 86 ᾿ϑίδιυ ΠΟ 6536 δΧχΧ Γϑὲ 
παΐαταᾳ ἀποΐᾶπι, 564 ἐδ πίυϊτη δπέμηο δὲ οο- 

εἰϊα ἰἰοπ ἔϊοξατη. Ῥομτιν απΐθι ἀπρ!ολΐοσ, 51 
τοϊαϊιομθὰ Θῃηυμπίιδίϊ Πα ΕΙϑΙΙη ἃ 1ἰς ἃ ΤᾺ 
ΞΡϑοΐβϑ8, 

διυῖ ῬΘῚ 56. δῃπηϊδίομθ 1} 6 18, 

δυΐϊ δχκ «ἰἰὰ οπππέϊαίϊοπα ἀρίῃϑ, ϑαμὩ- 

ἐϊαϊομα Ἰϊραῖΐαᾶ: 

α 



98 ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

ἰϊα δαΐπι ᾿ἰοθδὶς Ἰοχυὶ, {Πτοάὰθ πιοᾶάο ᾿ζοσιμι ροπίϊανῦ 

ἀιιρ]οἰΐον,, δὲ ντη οορσιζαϊζομαπι ϑῖνο Ἰο ᾿ οδ τ 

ταϊϊομϑιῃ οχῖραβ. Ουϊοαυτά δηΐπὶ οορίδίαμι ἀϊοϊίατ, 

αυὐἱ ὁοχ «114 οοξίϊαϊίοπθ ρϑμπάθί (4 118πὶ 60- 
εἰϊαϊομοιι 4αᾶτα ἄϊοο, π6 οοπξαμάδθ σὰ 4] 16 πᾶ ε0- 

᾿βαιομ6} δὰϊ Ῥ8 1 59 βΒ0Ιυ πὶ οορίϊαΐυτ, αἰαᾳὰθ 

Ὁ δἷϊδ οορίἰαίϊοπθ δοϊπποίππι. ΠΙυά οδ95-- 

8846 οορίίαϊ!οη 1 δάϊπῃ οἴδπι Βαροί, αυἴᾶ Ρ6}-- 

ἄδι οχ 8116 οορ!ἰαἰΐοηθ, πος 1 5018 ΟΡΙΙΟμ 6 ν617- 

εἶτα, θὲ ἵπ αυοάἀὰμπι ΔΙΊ τίο οοσιίαπάλ 

εϑὲ ροβιίζαπι, 4α]ᾶ 5115 σοριίδίο ἤμπιθτι5 δϑὲ 1πο]1158ἃ, 

εἰ ἴῃ 86 ἴρϑα Ὠλτγ. 

ΔΑἴᾳαθ ἴπ ΘΕ πἰϊδί:οη 8 68, 4πᾶτι 11} 68 Πλ 

ΔΡρϑ]αυΐμηιβ, οἰυβηιοαϊ οορίϊαίο δϑὲ ἴθ ορίδὶῖ5 νο- 

ἐἰβ 46. Ουδίομπυβ δαΐπὶ ατΐδαιθ ορίδὲ αυἱάαυθ, ἤδυϊ 

ᾳυλάδτα Δα ἃ φῬοβ56 οορίίαξ, βεὰά ᾳιοτηοάο ροϑ51, 

ἰσποταὶ: σον υἱάθευν ἴα, ᾳαοδά 6]οαυλαν 1ϑιμά : πθο 

ἩΠ|ὰτὰ δἀϊαπρὶς οχαίϊομὶ οδιι5θ88. οορ τα οηΘπη,, Ὑϑἱατὶ ς 

εἴην ϑεός, αἰϊπ τὰ 51τὸ ἀδ 8. 
Ἑδᾶεπι οορίίαπάϊ τυϑίϊο πὶ οππι αἰλαίξίοηθ εϑὲ 11- 

ξαΐϊα, 51 οοπαϊομὶ δά ἀαβ ορίαϊέναμ, αἱ 1π ῬΑΡΈΙΟΏ]15, 
εἰ, ὅτε, οἵ 4ιὰ8 δἰ υβάθιι βιιηΐ βθηθυὶβ: ὑϑ]μι1, εἰ ϑάνοι, 
εἰ ϑεὸς εἴην. 

Ἡδοΐθητιιβ βἰμΉΡ 115. υἷπὶ ορίδιϊνι, ἀπᾶθ 41.8]15-- 

46 εβϑϑϑὶ, υἱάϊπηυβ. ἴδπι ψετο, αιϊὰ ἄν γνα]θαΐ, εβὲ 
ἀϊεθηάιμη. ᾿ἥοπ δϑὲ δπΐθμι 118, τὰὐ δ σοῦ, τοὸχ 6186-- 

ΦΟΥΌ τ, 488 πη ῬΓΟΡΥ απ 80 απ ἴπ πὰο Ἰἰηρτια ατιαϑὰ 

ἀοτιϊο τη παρεαῖ, ἰδτηπθ Ῥταθοῖραδ ροΐεϑίαίθ ἀομ-- 
ποίαν, ααδτη ἰθμν15 ἰδία θοαὶ, οἰαἶτι9 ΘῈ Ρ.1Π1851ηγα βιιπξ 

Ἰϊπβαίηθηΐα, πθο οοίοσαθ Ἰἰησαδθ οὐ] ογ65, πο οὐΠῚ 

64 εοιηραταπάππι 5ἰϊ, μαρθηΐ. Νοὸπ ροϑϑιπι δαΐθπι, 
4υἷπ οομἶνα 605 ἀϊοαμιὶ ῬΟἰδϑίτηθσα, 481 Θαπὰ γϑτίθπο 

Ῥοίϊι5. ἀυδτι ἀθἤμίθπο βιιπὲ ἜχρΙ πᾶσθ οοηδαὶΐ, 4αθ 09 
ΟἿΌΣ 511] πιϑηπϑιη 511 ῬῈΥ ΠΑΡ πάτϊι, 60 1η8515 418Πὶ 
δου βειβ ἰγϑηβέθυυ απθαῖ, Αἰαὰθ 111 δά60 ᾿ρϑ8ὶ 51:15 56 
Ἰαφαεὶβ ἀιγθίλαμε, ἀαυχὰ ἄν ραχίΐουϊα ορίαϊένο δαάιία 
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τοῦτ ῬΕΙ͂ 868 Ἰποδυέαπ ΕἸΘΥΣ πο ΘΥ ΟΥ̓ ΘΙ 

αἰπιπὶ. Οὐ οπίτα ἰαπάσθπι ροίθϑὲ ἱποθγίϊπ8 οορὶἰατὲ 
αύάπι ἔρϑαχση 114, αὐοά ορίαϊυν, εἴην ϑεός 2 ἄν ἀρρο-- 
πιᾶ5: εἴην ἂν ϑεός,. ἈΔΡΘΡΪ5. ταπ]ο Ῥτοΐθοΐο σουῆτ5 δὲ 
ἐχριοναίίβ: πᾶπι 41| Ῥοϊθϑίαδίθσα Παρ ΘΥΘ 88 ἀἴεῖξ ἀἶν1-- 

πδπὶ παίυτατμη Δαἀρίβοθηαι, ποη 1ἰὰ Θχἰϑιπηατοῖ, ῃϊϑὶ 

οασ588. {πδοιπάιθ οϑϑϑὲ ἰὼ ἤδπο ορίπίομϑιῃ δα ποΐτ5. 
ιοοπάπμ ᾿σττον ροίϊ5 δϑξ, ἄν τθάθυθ βϑηΐθηΐ πε 

ΟΡΔΕΥΣ ῬῈΡ 586. ἱποθτεϊβϑίτηαιη Πδπ α ΡΆΈ}10 

οσϑτιϊορθιῖ. Ναιῃ τι ρϑτιοῖβ ἀρουίδπι, ἄν ρϑνέϊουα 

Αἰ αϊὰ ΕἸΘΥΙ ῬῸΥ οσαπϑϑάταπι 4Ππ8πάϑδιη 6ο-- 
Βαθτ θη ἐᾶι ΡΟ556 ἱπάϊοαί. Εἶτρο ποίϊο 6π18 ορία-- 

ἄνο δήάϊια, τοι ἀπϑιπάαθ, 486 ἤθτὶ ῬΟ5558 5ΠΗΡ!1οΐ-- 
ἐδ ρον ορίδίϊνυτη ἀϊοϊ παν, 605 [ἐν τα ἐς οοπέγα θα θα 

ἐπ Ἰοαῖῖγο, αν οἰρίοαιιθ δὲ ᾿ηῇπηῖνο, Θοτθτη ἐθμηρο-: 

τῦτη δαϊαποῖα, 1008 Ποπ, ΡΌ5886 ἢθτὶ δἰ τατα, 5εὰ ἴρβ88 

ὙΟΥΙΔΒ τοὶ (ο χιϑίθπίϊαιη γοσὰπὶ ῬΕ ΠΟ ΟΒΟΡ) ΘΧρτῖ-- 
ταϊϊαν, γοάάέέ ἀπδέαπι παρ ἐδ θη θη], στα 

ΠῸΠ 6586 ΤΒΠῚ ΦυΔΠΊ4116, 564 ρο556 167 ἐ ἰδπίυτη-- 

1π040 ἀφοϊαναι. Ἦος ρΡδοῖὸ ἐμ θ] σῖτα σ, απ ταίίοηθ δ-- 

ἴυπη Ροϑϑίὶ αἸξογπηθη Σπἰθτοθ θυ βθη δ ηΐ}15, αἰοππήθ 
Τρίαἰϊνο νϑὶ ᾿ηαϊοαῖίνο δαὲ αἀᾷα5 ἄν αιὶ δα πηᾶ5, εἴην 

ϑεύς, εἴην ἂν ϑεός, δὲ ἦν ἂν ϑεός : δἴητιϑ 14 ααοᾳι 8ρ-- 
Ῥατθί, τϑοὶθ δυπάθηι Ηθυπραπμῦσα ἡ] πιὰ 86] ΘΟΡΠΟΟΠ 5 

ΑἸδοθιη, τ. 106δ., ἀθ αἰ γθη Θα ΤΑ ΟΤΉΠΙ, πεσεῖν 
νόμιζε οἱ πεσεῖν ἂν νόμιξ: ΘχΙΒεϊπιαβ88 : πᾶ πος δϑὲ, νό- 
μιξε, ὅτι πέσοι ἄν: οἰοπίτη πεσεῖν ἄν τοϑροπᾶθηΐθιη Β8-- 
Ῥεοὲ ϑϑπίθηϊίαιη πέσον ἄν, ποὸπ δύναται πεσεῖν. 

Τὰ γϑτο ροϊδθϑδέ ρϑυβρίοὶ, 4πᾶ τδέϊοπϑ ᾿Ἰοϑδὲ ἄν Γαξτιτο 

ἰπησοῦθ, φυρα Θχθμρ 15 6ϑὲ ἀθτιπάο ΘΟ  ρτ ΟΡ ΐαπη., ΠΟΙ 

ἀσοίτμα δὲ ατὲθ ἐχρ]απαῖτηα. 8564 ἀοοξββίσηϊ απ 46 

ἰαηήτατη ἀοοιπηθπίο αἰ πος Βυα ΠΟ ΚΙ δηποίδιϊομθ δά 
ΛΥΙΒΟΡ ΙΔ η15 ΝῸΡ65, ν᾿ 465., αἱ ΥΥ̓͂ οἰέτα5 δα Ποιποβίῃ. 

Τιορέϊη. Ρ. 844.., Μίαϊεηῖαβ ὅτ. τσ. Ὁ. 888., πθὸ πὸῃ [πιᾶ, 
Πίϑβθμτι5 ἴῃ Θ᾿ ϑαυΐβίες, ῬΒΠοοσρ. 1. Ρ. 11.., δϊααρ 40-- 
«εἰ Ποιιΐμθβ, δὲ χπττὶ ργαθέθγθα ἱπθγίθϑ, (Ὁ ὃχ ἡϊΐαί-- 

2 
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(μϊδ6. ρϑπα ΟΡ 88 5π85 υπηηι6 διοίοσαμ μδυνίπηΐ, δυὲ 
ἹΜατοϊαπάυμι δχοϊίδμι δὰ Επγρ. ρμῖρ. Ταυγ. σ. 898., 
μΪ ΠΗ] τορυΐαπίθβ, πθο 1116 ἀριὰ ΑΥἹδίορμαμδπι, πθοὸ Ηϊς 
ἀρυὰ Ἑπυτίρίάθμι ροΐυϊ888. ξαϊασαπι πὶ Ππαἷπ8 ρατίϊου]49 
βοοϊοίαϊθια Ὑϑηῖτθ. Εὐγαυϊ οἰΐϊδπὶ Ὠ᾿ββθῆνβ οὐχ 115, 
41 ἴῃ ῬΙαιομΐ5 ῬΗδθᾶτο ᾧ. 12. νο]υθτυπ πῶς ἂν --- ἡγή- 
σονται Ῥομθτθ.0 Νδιῃ ἥἡὐυὰμπὶ δπΐατο θη ΡΟΥΘ πΟμ 6550 
αἰϊφυϊα, 5εἃ γϑυὶβίπι!]18 ἀππίαχαι 6556 ἱπάϊοοίαν, ἄν 
Ῥαγίϊου]α τοὶ ρυοραὈ ἢ δΐθτα ποι ἀθρυίπνξ 5θα θχίο]]τξ, 
αὐ ἐπόψομαι ἄν 511: ἀα8 νγοτάθ 10} νυ] (. 6. 
ΘΙΟΒΘΥΙ1 6) οὐ] ρθη. ΟὐδΓα στϑοῖθ ἀϊοϊίασ, φυοᾷ 
ΣΧοπορ]ομίὶ γϑϑιλται ἴθ Οοπίθοι. Ρ. 141., ϑαῤῥήσουσιν 

ἄν, 516 ψετάβθη υό] (ποπ Ἰϑνίϊον 114, 584 ργα-- 

υἱΐζου ρτομππίίαμάσμα) δία α ΠΡ θα: 564 τὲ 'ηυῖϑ 
«υβοεῖ! δα, αὐ νοϊαπὲ βιγθρβιδάθμι : : ἄρα τοῦτ ἂν -το 

ἐπόψομαι, ταῦῖδ δεῖξ ἄν δἀἀϊΐαπι δὲ Ῥυουϑιιβ ἀποοχηπιο-- 
ἀθ, 4υΐᾶ ϑιιϑρθηϑιι8 Δ Π111 δϑὶ, πθο Ῥοϊθβδί, ηυοᾶ πεϑβοϊὶ, 
ἰάθμι οοπΐθπάθτθ. Τίδαιθ πὶ ΝΌΡΙΡΩ5 οάϊάϊ, ἀιυρ!οαΐα 
Ἰπιουτοραίιομθ., δὲ Δουῖ5 πτρθηῖθ ς 

ἀρά γε τοῦ - 
τ, ἄρ᾽ ἐγώ ποτ᾽ ἐπόψομαι;, 

εχ ϑυῖάα, 5. ν. 0]. 1. ν. 807., 10τ15 Ῥ] θυ ϑα 8 ΟἹ η1-- 

Βυ5 581}16πὶ ἄρ᾽ δυιβιοπιδηιθηβ. ἴὼ ΤρΡΗῖρ, Τδυτ, τϑοῖλι5 

ΘΙ] θτὰβ ἄν δὰ ραχιτοϊρίθπι ἐξανύσας τεῖοτι: πᾶπὶ τίς ἂν 

--- φανεῖ; ε5ὲ ἀρϑυτάδ ᾿πίθυσορβδίῖο: 46 σϑ]ϊουσα οχαίϊομθ 

ἀδὲ 51. βἰδῖπο: 
τίς ἂν οὖν τάδ᾽ ἂν ἢ ϑεός, ἢ βροτός, ἢ τί 
τῶν ἀδοκήτων ἄπορον πόρον ἐξανύσας τις 

᾿Δτρείδαιν φανεῖ 
κακῶν ἔπλυσιν ;: 

ἱᾷ εβδὶ, 415 ούβοὸο γυ8] ἀθιι5 ΥὙ8] τηογίδ]15 πδθς 
(οορίἰαθαὶ: οχρϑάξνοτιι, ἐξανύσενε, 564 οοπγεοτ-- 

βἃ ἰηἰθυγοσϑ Ομ τηπίαΐῃσ οσοηδίταοίο), αὰξ 41 4018 

ἀπόροταία τ ορϑοιτο ἐχαιηϊίθ ἱηνθπία Αὐτι- 
48 Ἰεναθιὶ τπιᾶ115 πᾶπι καὶ ροϑὶ φῦλα ἴῃ 5ἴτορ!α 
ο]θο., αιοὰ 88π6 ρορίλοο ἀϊοθμαλ ποσὶ ποὰ οςομϑθμὶᾶ-- 
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πϑυμι,. Πρηΐσιθ ἴῃ Ῥμαθάτσο, πῶς ἂν ---- ἡγήσωνται, οοη-- 
Συποίἑγ5 πὸπ ἴῃ Ταϊαγιιη,, 5684 ἴῃ ορίαίϊνατη ἡγήσαιντο 
εϑιτουοοαηάμϑ. Ν δα: τηϑρῖ85 πὶ ἘΠ ΟΟΥ "Ἢ ὕδατι, ΧΧΎΥΠΙ. 
νυν. 88. τίνα κεν τίνα μῦϑον ἐνίψω; ξαΐατο κεν Δαϊππηρὶ 
Ῥοϊεδϑὲ, αἰ υΐβατη βαπηιο 50 Π 8 ἴθτο πὶ [πάϊοθ δα Τ δπ0}-- 
πἰθα Ρ. 164., 564 τίνα καὶ τίνα μῦϑον ἐνίψω; ἀϊοῖτπΣ 
νἱ ρίαν οροτγίαΐθ58 : ἴῃ Ἔ Ομ. ΘΧΘΙΗΡ]. μὲν 6558 ΡΘΙ}}186-- 

ἴὰ Ῥ͵ΓῸ κεν. 

ϑεὰ Βιαποκῖ! 114 διποίαιϊο πθ ἰπ οθέθτβ 414 8Πὶ 
οταὶ Ἰδάδπαα Ὁ110 τπθ4ο. 5684 οαδέσαηάα ρμοίίπ15, απ] ρ 06 
ἄμα μἰ}}} οτημίμο δϑὲ ἀρρτοθαίυμη. ἴδ ἐπ Ὑ 6βϑρὶϑ 
4ποαὰθ ν. 942. ἀρβομιμι δϑὲ ἄν: οὐκ ἂν σὺ παύσει ---;, 
αἰᾳὰθ βἰπθ Ὁ}1ὰ οοπίτογθυδία ϑϑὶ οὔκουν ΓΘροπθπυ τ, 
αποά ᾳἰ5 οδἰΐατπι ποπ 1πὲ61115 615 μπΐτι5 Ῥατὶϊου]αθ ἰηγ6-- 
ποσὶὲ, ρϑυρϑίπα ἱπ σθβροπάθπαο ᾿πἰθττοραπαῖ οοηϑιιθίιι-- 
ἀϊπϑ Αξοοταπι Δυὶβιορ μαπίβϑηιθ δα πηοπῖιβ: Ἀδυθημᾶδ 
δυΐθιι Νῖ5: νϑϑιϊρία ἰθποὶ γδυϊτα 5, οὐκ αὖ. πάτα ΔΟΒΑγπμ. 
ν. 8392. ἃ Βγυποῖκῖίο ργϑϑίϑυι 1ΠὺπΠῚ σοπηπιθιποτδίτ5 ΠΟῺ 
ἐπορίυβ 1Π6 ᾳυϊάεπι δα σἱπι ρανιϊουϊαθ, 5864. Δ} Πῦτο-- 
ΤΣῸΠῚ ἃ0 ἰθϑἐϊ πη  ΠΙΟΥΙ ΠῚ Ο1556 η58 ἴ80116 Ἰαθίαδοίϊαϊι8 δϑὲ 

ἴδτη ῥυϊάθπι ἃ Ἀϊο. Ῥούβϑομθ ἴῃ ὕδπδασα, (Νον Β6- 
νιον ἔον []γ, 1788.) Ρ. 64. 66.. Ἴδθιπθτθ ἰδῆ θη 
πϑρανὶϊξ Οτατητηδίϊοιϑ ἐπ ΒΕΚΚουὶ Απϑοάοιϊ. 0]. 1. Ρ 
196. ἄν Ταϊαταπι οοπαϊξατὶ ἰθιάραβ: πθο δἀπιοάππι 51}-- 
ΠῚ ταϊϊοπθ αὐϊίτ ΔΡΟ]ΠΟμΐα5 Ὠγϑοο 5 ἀ6 ϑγπίαχι, 11}, 

1Π|.ν.904. 2056. ΒΕΚΚοτ.. Νίη δὲ οὐσ ροβϑὶὶ Ηθυ!, ἀρϑτ-- 
ἴαμα εϑὲ, εἵ θχθιῖρ]α 58ἰ15 ρτοῦδᾶ ἤγπιαπί. Ἐυτίρι 65 
Ἡρυδο 415, νυ. 769., οὔποτε ϑνατῶν ἥσσονές ποτ᾽ ἂν ἔκ 
γ) ἐμοῦ φανοῦνται: ϑΟΡΠΌΟΙ65 ΤΎΔΟ 115, Ὑ. 672. 
τοιοῦτον ἐκβέβηκεν, οἷον ἂν φράσω -- ὑμῖν ϑαῦμ᾽ ἀνέλπε- 
στον μαϑεῖν. Αὐἰδίορμαποϑ Δυΐραβ, νυ. 1512. 18518., 

ταχὺ δ᾽ ἂν πολυάνορα τάνδε πόλιν 
καλεῖ τις ἀνθρώπων., 

1,γ5ἰϑίσαϊα, υ. 542., 

οὐδὲ τὰ γόνατα κύπος ἕλεῖ με καματηρὺς ἄν : 

οἴτ, Οομλθοιι, Ρ. 177. οἱ 188. ΜΠπΐπαθ θαΐπι δάἀπιϊτδῃ-- 
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ἄππὶ οϑὲ, πὶ αὐγοσιθ ἸΟοῸ ΒΟΥ ΟΠ ΘΠΊ ΟΥΑΙ] 8 ΕΪΟΟΥΌΣΣ 
16 βῖΡε5 1ὰ ἔπ1558 ἰθιηροταΐαμι, αὖ 11ΠΠ  1ὰ Ὀἰη5 Π58. κα- 

λοῖ, πῖο ἴῃ ἀπο΄, δὲ ομηπίμππι ἀθίθυυπηο ααϊάθι, Α.. ἔλου 
δἷΐ στϑρουΐίαια ΜΙαΪΐο τ1}}1 τη ρὶβ πυϊγαιῃ νἱάθίαν, ΒΕ ἰδ: 

ῬοΡΒΟἢ 6. ἰϑίδηι οοηδιγαοιοποιη τϑριια586. ὉΠ] ἶπηο, 

14 σοά ἀρραγϑὶ ὃχ δ 1 410115 48 βιρθιϊου θὰ νυ 5 
Ατὐιβιορμαμὶβ ἴθ Αἀδρηδὶβθ δά Ηδθουρθδμ ᾿. 105. 106. 
Τι1ρ5.: ὅδ. ἰάιηθη δἀπποάυχῃ ἱπποίαϊξ, ογθάο, υΐα ποπ 
θϑὲ δοσα Δ 1551η 0 ΘΟ μ ϑίθυ ἔπαάϊοὶ τπϑἀαίμμ, οἱ ῬοΥδΟ 
τα ΔΡΉ 8) ἸΘοϊογαμη ρᾶγίθτι ἀθρθϑὶ, αν 886 06 ἀἰΠΠροπίθι 
βουρία Ποάϊθ δῖηπθ ]πάϊοθ βρουμαπίατ: αἰπηϊσγαιη τα 1} 
Ὧϊ οΆ Π69 6 ΝΊ]Ο σαγδβίτη Β᾽Ρτιπὶ, Ορίϊη8 δυΐθπ Ἰοηπδηέθμι 
Ταοϊὶ Βιγθρβίδάθι ΔΑνἰβίορμᾶηθϑ μι ΝΏΡΙΡυ5, ν. 1167., 

οὐδὲν γὰρ ἄν μὲ φλαῦρον ἐργά σεσϑ᾽ ἔτι: 

4πὸ. π1}}}} μού πι6} 15 δὰ Ποτηἱπῖθ οοπ Πα ηξίδτα Θαρυῖ-- 
ἸπΘ μάδιη τϑροῦῖνὶ. Ἐλ᾿ δοσοπιηχοάαι βϑίμησαῃ ἄν ἴῃ Ρ]4-- 
ἰοηῖθ ῬΠαθάομθ Ρ. 61. Ὁ. οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν ἄν σοι ξκὼν 

εἶναι πείσεται, ὉὉ] οἰδὶ Ἠϑἰπάογἢιυβ Ρ. 99. Ἰάοηθα δχ-- 
Ἐπ} 14 ποηπα}1ἃ ρΡΡοϑαῖ, Βυυποκίίϊαιθ {Π]Πάᾶτὰ ἀηποίδ-- 
ΙΟΏΘα ἴπ ἀαθίππὶ νοσαντέ, ἰδιηθα, ατια ποι οθτία τᾶ-- 
Ἐ]0η6 8648. ἀπθῖα οἱ [Ὰ]1δοὶ αυδάδην βυβρίοϊοπθ ἐρα ῃ 6}8-- 
ἔν, νἰχάυμη ἴῃ τηϑ]]ούθηι σἱὰπὶ ἸΠσΥΘΟῚ νίβιιβ πι}1} 

ὈΠΊΠΙΠΟ ΘΥΓΤΘ πο ροίυϊ, Νραθθ ἀϊνθυϑα θὰ ρᾶτγὶῖ-- 
ταΐδ6 χϑίϊο δϑὲ ἱππηΐνο {αξαγὶ ππιποΐαθ, τὶ ἢη Θ0} 0 6115 

Ὁ ςαϊρ. 0]. ν. 1075., ὡς προμνᾶταί τί μοι γνώμα, τάχ 

ἂν δώσειν,: 400 ἰπ 5ρ6πὶ σου ἰβϑίμπηϑτα δα ἀιιοϊ πη τ, 
18. ἴᾶπὶ οπδιἐἐπ15 ἀπι6]]Πρίτατ, σαν ἄν δοϊθδὶ οοπ-- 

ἑαποίϊνο δἀμαθγθβοθσθ, δὲ 1ΐὰ απϊάθια, αὐ θά θη 586 06 

ῬΑγί σα], 4115 ορίαϊνο βοοῖα, οοπϊπαο, ἄν δἀνοοδία 
Ῥαγίϊοα]α,, τηαπϑηΐθ οτὐαίϊοηἹθ ἔουηδ, ἢππὸ ποάτι γ611-- 

εἰδῖ: πὸ ὅτε --- ὅταν, εἰ ---- ἐάν, ἕως --- ἕως ἄν, πρίν --- 
πρὶν ἄν, δὲ ἴν ῬτΤΟΠΟιμπῖθι5 τϑ]ί!ν15 γὶ οοπ41 10-- 

5411, ὅς, ὅστις, ὅσος --- ὃς ἄν, ὅοτις ἄν, ὅσος ἄν. ἘΛ1- 

ΗΠ Ομ ἶαπι οοπἰπποίἑγτϑ ροϊθϑίδεθαι Δ] 1ουἾτι5 τοὶ 0 Β-- 
ἴοοίλν ἃ τ ἀδοϊαχαὶ, 4ὰ88 5λη8 σαι ϑϑᾶχιπλ σΟμἰ μποίλο 6 
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τιϑ εορίϊατὶ «αΐάοιη ροϑβϑὶὲ, ἰᾷάθο οοπυθηθ 8. δϑὲ Ὑ]ΒῸ} ΠῚ 

Ἰοφαθηεῖθιβ, ἀθαπδίθιι Ῥατε οι] πὶ θα αΔ}} οοπτιποῖῖνο 

Π040 δἀτηίδοοτθ, «αΐα ρᾶτία ρᾶτίριιβ [8 01}}ΠΠ16 5οοίδη- 

ἴπγ: Π6 6 ἐδπιθα Πυπα απ ΟἸΙἰΘΥΘ, 4αϊα ΟΠ πο Ἵγ 5 

βαἰ1ϊ5 δι Υἱ δ᾽αυϊᾷ βοτὶ ἤροβθθ δχ τοὶ βᾶξιρα ἀαοξαπι" 

ἀεπιοπδίγαι. Ἕἵγ. πποίαίϊα δὲ ϑόρβοςοῖ. Θεά. Οἱ. 

ν. 1999... (οπηίτα πεοθββαυϊ απ 6558 δὲ ται ϊοπὶ ΘΟ Π561-- 

ἐδηθιπ ροτβροχουιπὶ, 5ϊπηὰ} ἄν Ραγοα!α οαχα οοπα1-- 

Το θτ5 οϑϑϑὲ οοηρ] ἰϊηδία, ῬΟΠΙ Δα] Ῥτορίον τ6-- 

σῦτα πϑορβϑιϊαἀϊπθια ἄθρασθ, ἰάθοαιθ βθηἰθηίϊαθ δχὶ-- 

ἔστη Ῥτϊποῖρίο δοοοτητηοάδπάττ 6556, οἱ σΟΒ απο τα 

δάμραπάυμη, δὶ Δ θα Ὁ ΟΡ Θοὶο δαὶ δια ἃ Ρ Τα 6- 

βοπῖβ βυρίθοϊο οορίϊαϊϊο οταϊΐομπομιι τοδουθί: πὲ 1π 

ορίαιῖβ, γενοίμαν αἰετὸς ----, ὡς ἂν ποταϑείην --- ὑπὲρ οἷ- 

ὃμα λίμνας, 46 4ὰο ξθποῦθ ἀἰββουυΐ Ἠθυμιαπηιβ δά Αἴδο. 

1900., δὐὲ ἐπ Βγροίπ 68 βῃ ΒΡ: θοϊῖνα, αἱ, εἰ δέ τις αὐὖ- 

τῆς τῆς ὑποθέσεως ἔχοιτο, χαίρειν ἐῴης ἂν ----, ἕως ἂν 

σκέψαιο -- ἀρυὰ ΡΙαίοπ. Ῥμδθάοη. Ρ. 101. ., δὰ τὰ 

εα φυδια γοοαπὶ ΟΡ] πὰ ἃ τῇ οταϊίοπθια. [ίϑατθ τ ]τ0 

Σοὶ 5 ξουθηάυτη δϑὶ οἱ Ἰαρδηΐ δονὸ Ἰάτσίθπάιπι, 4ποά 

ξάν οὐτὰ ἱπάϊοαϊνο βἰσιχθεαπέ, φαδχα φποα οὔτ ορί δεῖν 

ἀπ οταϊϊοπθ τϑοΐδ, 4ὸ ἐπ βϑπαῖθ, τὸ ρτγοσβὰϑ Ὁ 140-- 

Ὡ615 ἀϊσθπάϊ διυιοίουθιβ δἸἴθπο, οούτεχὶ ὙΒυογαϊάϊα ἴῃ 
Οοπίοοίϊ. Ρ. 578.. Ναπι ἰπ 50 Β0110 δ ϑόρμοοῖ5 Οθα!ρ. 
(Ο]. ν. 467., ἐὰν δὲ γράφεται -ττι, ὨΜΠ|8 π6 ἐγροϊ ϑίϊοαθ 
αυϊάθιι σοΥγρίθ14 8. βδιβρίοίο τηουϑῦὶ ἀθρεὶ, ποι τηδβ[ϑ 
4π8πηι ἀρυα Ετιδιδι ΐατι 1Π|4. Α. Ρ. 99.1. 29. ἱπ ἐὰν εἶἷ- 

πεν, 411 1δΊάθια 1. 86. ὧν εἴπῃ ἀἰχῖ : ἐριάθα Ρ. 5. 1- 9. 
εβὶ ἐὰν --- ἐκαλεῖτο, δὲ «1ἴὰ δχ 41}115 εοηφϑϑία ἀρᾷ ᾿οοὰ-- 
ΡΙΘ ἰββίπαυση 9 θέθσιπι ἵπ Ἐρ ππθίτο 11. δᾷ ῬΊαΙΙ δαϊῖ. 

Ἠεπιβίθιη. Ρ. ΧΧΧΙΧ,, ἴατα εἰταΐτπι ἃὉ Ἠοτπιάππο δά 
ΨΊρετ. Ρ. 822.. Οπαπαιαπι ἃ το αίΐβ ἀπιοϊουῖθιιϑ 561-- 
τη 5 ταθοὶ δὲ {ΠΟ 15 ἀθίδεϊβ τιϑὶὶ Ῥτόγϑιβ σου θ π- 

ἄυπι οϑὲ 1ᾷ βϑπιβ, ΡΥΔΘΡΙΌρδτα πιθπίθ 1Πδἴασῃ ἃ Βτθμν: 

οκίο Αὐὶβίορδηϊβδ ᾿,γϑβιβίκαϊδα νυ. 1095., κἄν με μὴ ̓ λύ- 
πεῖς. θυ οϑλον Πθυχηδημιβ οἱἶπα «ἃ ΝΌΡο5, νυ. 1166. 
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κἂν παρῆσαν 5818 ἀπποϊαίίομθ οοπέϊηντξ: πᾶτὰ ἃΡ Ατίϑῖο-- 
ῬθΑΠπ6 πολλῷ γε μᾶλλον, κἂν παρῶσι χίλιοι ῥτοΐδοίυπι 

δϑὶ, υὐ ϑοογαΐθϑ 111 ϑιγθρϑβϑίβαὶβ κεὶ παρῆσαν, ὅτ᾽ ἐδα- 
γειζύμην εἰϊατα ϑυρθοτατγοὶ ἀϊσθπάο: ποι δοϊαπι αζ[-- 
εγέξ πθδοϊῸ ἐδθϑδίθϑ Ἰϊοθῖ, 5θα 'ρ851 δάθο 
αδεοῖπέ ἴῃ ἰαάϊοίο τα 11]16 πὶ. ἥδ κὰν δεῖ αυϊα 511, 
Θχρισανὶ ἴω Οοπίθοιϊ!. Ρ. 44., φυοά 5θοὺβ ᾽ 65ρ15 δὰ Ἐ1-- 
Ῥέξαιη ἂν ΕἸ]τηϑ] οἷο δὰ Ευτγὶρ. Ν6α. 8587. ποί... 

ΝΙΒΠ σοῖο ἃὉ 1114 φιανξαϊθ Ἰοφαϑμαϊ ἀϊδοσθραὶ ὃ 
ἕσί ἂν ὀγαϑά ἴῃ Βταμοκη! δῃηποίαϊζοπθ δα Αοβάαγππ. 878.» 

4πὸ ἀθοῖρὶ 56 ραββϑιι5 θϑὲ Τ Ἰθυβομῖιϑ ὅτ. Η, Ρ. 640., «αυξ 
ἥντιν᾽ ὧν βούλει 4110]. ἘΒο]αἰϊϊνα Θπΐπι Ῥγοποπιῖπα αδὰ 
Ἀγροιπθιϊειπι πὶ τπηοάτπ ροπυπίαγ, δἀ μαυ οὐ] σιτα 
Εἰ αβάθηλ σομΘΥΪθ ΠΟΥΙΠ8ΠῚ ΔΡΡΙΙοδπΐαν, δὲ τῷᾷοο γαίϊοπα 

αὐτὴ ἰβὶϊ5 εὐπογαθπμΐ, 108 οοπδιγαοίοπθ ϑμπὶ ματα. 
Οὐατα ὅςτις, (ὅς) ὁσος ἄν αὐἹοσὰ πα 6 δἷο. ΠΟ 1815 
οὐ ἱπάϊοαϊϊγο ουποογάδηΐ, ἡπᾶι ὅταν, ἐάν, οθίθσα 

οἰυϑάθμι σθηθυῖδ: οὐπὶ Ορίδινο αὐΐθπι ἰΐα οοδιιπὶ, οἱ 

ψ6] ματι ϑασαπάθιῃ ΡΥ Ο] τ πὶ ΓΘ σπ] πη ἱπλϊ ΘΠ ΤΌΣ, 
Ὑ8] οὔτ εἰ οἱ οριαϊϊνο, δαταϊχίο ἄν, οοπβθηξαπέ. Νά 

Σΐα ἰαπίαμι ροβϑαπὶ ορίδενο ἔππρῚ. αὐ αὐΐ 1π ΟὈΠ] 4 πᾶ 

Οταϊΐοηβ νϑυβϑπίας, φαθηιδατηοάιϊπι ἂν (1. 6. ἐάν) τι511ν-- 
Ῥαΐσιη νἰάθιητβ ἴθ σϑῖϑα ἀρὰ ΓΠπαϊαγομυτη ἀθ Δπά]θη-- 
415 ΡῬοβιι. Χο]. ΨΙ1. Ρ. 89. Ηατι., 

ω 

Ζεὺς γὰρ οἵ νεμέσα, ἂν ἀμείνονι φωτὶ μάχοιτο, 

δαὶ παίυγαπι ρϑγ θα] άτιπι εἰ ἄν οὐπὶ ορίφεῖνο γϑἔοσγαμπέ, 
σϑ]υϊ 51 Επνὶρι4ϊ5 νοῦθὰ ἴθ Απατοπιδομα, Ὑ. 771., εὖ 
τι γὰρ ἂν πάσχοι τις ἀμήχανον, ἴϊα ἐγαπδίοταδ: ὅςτις γὰρ 
ἄν πάσχον ἀμήχανον. 

1ιὰ νϑῖὸ βοϊθηδιπι δὲ. 88 Ὑἱβ5 ᾿πϑ1Ὁ ῬΑυ 1 01}}15 εἶ 
ἄν σὰπὶ ορίαιῖνο, δὲ ψαοπηοάο ἰϑίαθ ἀπἕθγαμπὶ ἃἢὉ εἰ δῖπι-- 
ῬΙΪΟΙ οὐπι, ορίαἰνο, δὲ ἐάν ομπὶ σοπιιποίίνο. [π εἰ ἂν 
ἔχοις νἀ ο]1οϑὲ ἂν πὸπ οὐπὶ εἰ 564 οὔτ ορίδίευο οορι-- 
Ἰαπάα φαδδὶ φυσπάδπι ρϑου]αγθπλ πιοάττῃ οἴποιξ, αυὶ 
ΡΙῸΡ6 δὰ ἑαϊαγυτα ἰθιιρυδ δοοβάδὶ, μθο τηυ]ΐυτα 1118 ἀϊ-- 
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γοτβα βυπέ 8} εἰ ἕξεις. ὲ γετὸ πος ἀϊβοσθραὶ 8Ὁ ἣν ἔχῃς 
οὶ εἶ ἔχοις, ἐϊὰ 1Πυὰ ηποᾳὰθ Βαθϑὲ ςΟΪοσθῖ βϑυτπη. ϑ5οᾷ 

ποηάαπι νἱαϊ ἃ φαοψιδηι 5815 Θχρ ! οδΐϑπ ταί! θη}, ΟἿΣ 

ςοπίαποίννιβ πϑαυθαί ἢ δπυπἰϊαίοπμθ ᾿ἰθθτὰ ρομπὶ, ορά 

αρίαᾳιθ αἰᾳὰθ 5θμροῚ ἃ δἰΐα ἐπαπίϊαί!θηθ γ 68} γουρὶϑ 
Ἔχρυθβϑᾶ, 8] δηΐπιο θα ρρτθβϑα τϑρϑΐαγ. 14 δηΐτη νίϑτῃ δ 

1114 ραϊεΐαεϊθὶ. Νά οἰϑὶ Ηθυιπαππιβ, θμ6 οθίοτο- 
απ ΡῬδυβρθοία οομϊαποῖῖν αἴφαθ ορίαινὶ παίατα, τᾷ 
ἤσοίτοο βθυΐ ορογίθσθ ἀϊοϊδ, αυ]8, 4υππὶ οοπί πον 8, 
408 ΡῈ. ἴρϑαμῃ σϑὶ παΐαγαιῃ ἤθυΐ ροβϑίπὶ, ἱπᾶϊοθὲ, π6-- 
(6888 511, υἱ, 4τάᾶτα αυἱὰ ΠΘΥΣ Ῥοβϑὶῖ, ἷπ ἀπδαπδαιθ 

Θηππἰϊαϊΐοηθ 511 Θχρυθβϑαμ: 8}185 ἀΠ ἀἸΟΑΤῚ ΠῸΠ ῬΟ556, 
αΐταμι Δ] αυἱὰ Ἰρ88 τοὶ παΐυτα ΗΘΥῚ ροβϑιΐ, 8π σορ!θὶῈΓ 

ἀιιπίαχαὶ ροβϑθθ ἤθσϊ: ἰαπηθῃ 51 σοπά ]0 Π8}1 ραγίϊου]α 
αἰδτῖδ, ἐὰν ἔχῃς, Π181] Ῥτοῦϑιιβ Θχργθϑβαμῃ θϑί οϑιβδ5δθ, 
ΟἿ ἤθτὶ ἰβιυα ροββὶξ, φυοά ἀἰκθιῖβ. ΕτρΟ δ] ἴϑτα Θ4α,-- 

ἄδθι 5 6556 οδυβϑαμὶ γοοσ. Ἐϑὶ δυΐδιη 1118 ΘΙ αξ, 

αὐ ἱπ4θΘ ΟΠ 65 1146 ἔογπιδθ δητπί αι οπαπι φαοιηθάο 
δηΐου 36 ἀπ δταπὶ, βἰαιπα ρίαμυχῃ ἢδί. 

Οοπίυποίγιβ οπΐτη 8]]14υ]ἃ ΌΘΓ ΓΘΓΌΠῚ πϑοθδβέξῃ ὶ-- 

ὭΘηι ἤδσὶ ρ0556 ἐϊᾶ βίρπιβοαῖ, υἱ Βαᾶθὸ ποέΐΐϊο ἃ 1ο-- 

4πθμὲ 15 Ορίπίομο δαὲ ἱπάϊοϊο ρϑπϊέπ5 δἱὲ 
τϑιχοΐα, δὲ ἐπ τηθάϊο στρ] παπαίυγ, αφααπίμμη αυίθααδ 

Ὑ6}1| ἴῃ. ΑἸ τουυΐγαι ραγΐθιη ὈῬΤΌΡΘΠΒι 8 6556, πϊγ ἢ) ξ8- 
Ὁ Παβ5πη8 ἤθυὶ δπ ποη ἤθτὶ ἰπάϊοοι : ΑΡ 50] α ὁ ἃ πὶ Ρ0 9-- 

δἰδιμταίοια οδίθοϊναια. [τὰ πιᾶπϑὶ Ὁ ἸΟ4ι 6 ῃ- 
115 5θιδὰ ἱπίφοϊα Ὑϑυὶία5, δὲ 81:18 ουϊαιιθ ἐπέθρτα βεμίθι-- 
ἀ1ὰ, ΟΥΑΙΙΟ 6 δηΐπηαπι πὶ πϑυΐγϑτι ρϑτίθπ ἀοἤροϊθηίο. 
Αἴᾳιια 14 σἄτι5586 δϑΐ, ον πϑραιδϑὲ οοπί ποῖ γ5 ἐπ 11-- 
Βετα δπυπίϊϑιϊομθ ρομπὶ, 4πἃ νἱ 6]1οθὲ ΒΘΡῸΓ Ἀημβ 
ἀδ δπῖτηο Ἰοχιθη 5 ἀθοϊαταϊοτ, 

ἴηπᾷθ γϑτο δρραταὶ, φυοά 4110 πιοάο ργογϑὺβ ὀρϑοῦ- 
στη Θϑὲ, οὐ αταθοὶ οοπϊαποίναμι ρμ6Υ πρίν νῈ] πρὶν ἄν 

ἈΠΟ ΔΙ. Ὠἶδὶ οὐτὰ ποσαπὶθ δππμπέϊαϊϊομθ ΤΟ] ραγὶπὲ: 
οοπίχα, ὉΔῚ δἰβττηαγθῖατ δ αυϊα απἰθοθάθπίθιιβ, οἷν ἀπ, 

δδάθιη ρματίλου!ϊα οομἰμποίγυχα τοϑρυθείμῖ: μάχῃ 10- 
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ἀπεπαϊ πουυπϑγη ῬΤΆΘΟΪΑΥΘ ΘΧΘΙΊΡ] 8 ΠΟΙ ΡΑΓΔΠ 8 τηγ- 
πὶ ΕΠπιϑϊθίυ8 δὰ Ευτίρ! 415 δά. Ρ. 119. 190.. Νίπι 
τὰπι 4 αἴῆνπιαὶ αἰϊψυϊα ἐδοΐαπι τὶ δηΐθ αἰπιά,, πὶ 
βεῖτα οροτγίεϊ, «υἱ Ἰθυμ] 15 51 θα θΟΥ8, ἀθαι8 60 πῸπ 

φοίεβϑι, αυϊπ ππὰ ταάϊοῖσσα σποάάδην βαθτι Θ]οατιιίαγ. 

ἙἘτρο παι ἀΐσεγα : δράσω, πρὺν ἂν ἔλϑῃς, “αΐα 46 τθτη-- 
Ῥοτῖβ τηθΐα ἤοη ροϊθϑὲ Ὁ}10 τιθὰο ἱποθτγια8 6586 1}}6: ἴὩ-- 

τϑτίι5 δϑὶ δαυΐθμα, τι οοπίποῖξνο αὐϊέαῦ : 568 δράσω, 

σιρὶν ἐλϑεῖν σε. Αἴ πθρατθ Ἰἰοθὶ, οὐ δράσω, πρὶν ἂν ἔλ- 
ϑης, 4υἷὰ ᾿ἰδῖο ρΡϑοῖο πὸ Ορὶιδ δϑὲ, ἐθυτηϊ ματα, 4] 51} 

Τυΐαταδ, δηΐθ Ὀορηο556, 5864 ροδὲ ἰδγιυληῖπ ἀΘΠΛΈΠΣ 

Θιϑθ μη! σΟΠ 51} Π1Π ΘΔΡΙ ΕΓ, 
Αἴ «υον}5 4110 πιοάο δἀτπηϊθοδίαν Δ 414 46 51}-- 

ἀφ εἰ: οὐϊυδαιθ δπτπο, (το4 816 51 1η 6 ]]ραβ, 51 τϑ-- 

ἀθοΐα ρατίιοι δ οὐ ἀϊ 10 411 ἴῃ ΠΡονάπὶ δὲ ἃ ρᾶτὶ-- 

οὐ]ατασα Ὑἱμοῦΐο 50] ἴδηι Θατ αἰ ΟΠ ΤΟΥ δ δυῖβ. 

Ἰϑῖο τηϑάο, εὔπιὶ ν ἔχῃς ἴῃ πϊνατλα 8 ρατίθηι ἀϊσαῖιν, αἱ 

ῬΟΙ τοὶ πίσσαν ῬΑΥΪΘΥ Ροϑϑὶς 6586 δἴηιθ "0 6558, εἶ 
ἔχεις ϑρθοίαὶ δά δἷτι8 βθβαμι,, 4Ὲ| σορίςανθυῖϊε: ἔχεις : εἶ 
ἔχοις ἀἰοῖε, 41 5: πη] 1οὐξον ἡπαϊοαγθὲ, ἔχοις (( πο ἀπιᾶπ} 
υἷι Βαρθαΐῖ, ἀθίποθρβ αϊοθέι): 14 οϑὲ, δὶ ΒΑΡ θαϑ8, 
ἤδη ἕξιιρο 1181, 6 ΒΑΡ ΘΥΘ: εἰ ἂν ἔχσις, οὐ 
χυδιοῖο οομ!αποίμη, ἔχοις ἄν 51 ΠΑΡ 6 ἃ5, οἱ εϑέ, ΟἿὩΓ 

Δαῦοτο ἐὰκ εἰαΐξπαι: εἶ ἕξεις; οαχα ἱπατοῖο,, ἕξεις ̓  

οἱ ΒΆΡΘΡ15, νογίϑίγζο δοὶ δαῖτ ἰ6 ΒΑΡ 6 τθ. 

οπΐπινετο ΟΡ βϑυναμα οϑὲ Ἀρράοϑίδ ΠΟΒ ὨπΠΠ πἸδτη., 4186 
δὰ ποξαπάυπι ἡπάϊοίσαιη ναϊθαῖ: αὐ ἀρὰ Τ]αΐοπειη: εἰ 
δὐρήσομεν αὐτό, ϑαυμαάζοιμ᾽ ἄν: 14 68ῖ, 51 1Ὡν 6 ἢ 186- 

τι, 8394 ποῖ δϑὲ νϑυιβίιηιϊθ, πῸ8 ἱπυθπέίι- 
χΟ5. Ὀθηϊαὰθδ ἐὼν ἔχοις 1ΐαὰ ρτοΐργίασ, αὖ 415. ἀἴοθ 6 
νἱάδαΐυσ: ἔχοις ᾿ἸΡ 6845, 1ΐὰ δηϊί τηϑπΐθ σο0η- 

οἰρίαιη ἐδ 50 6 Υ, 564 οδιι5586 οοριίίαίΐϊο 
ὨΟΠ 1η88ἃ 6Θ5ὲ, 864 «αϊτπ|5. 

Ιδχη ὙΘΙῸ βϑπίϊθθ, 4πριπδαπηοάμτ εἰ οὰπὰ ορίαϊἶνο 
εἰ ἄν ἀϊδοταὶ ἃ} εἰ οὐ δἰ πρ]1οῖ ορίαἰϊνο. Νά ρτὶ- 
ταττλ ἀμ 1110, τ. ἄν ρατίλου!α ἀηπαυμι δὰ οομϊδοϊοτδιΣ 
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ὍΘΙ ΟΑΙΙΒΘΑΤΏΤΙ ΘΟΠΠΘΧα ἔδοϊθπάδτη νοοδὲ, δὰ ἐϑηΐαπν 

ΞΡΘοῖδυΣ μοβϑυπὲ; ἱπ 4π|δτ5 ροίθϑίαϑ εἴϊοΐθ πάδ6 ΤΘΙ, 

ΔΟη δυϑηΐιϑ οδυπίϊαν, [ἃ δδὲ, γ6] ρυαθβεπίΐαᾳ, υϑὲ 

Σαΐατα, πος ροἰδϑὶ δά ριαθίθυττδ σευοοδτῖς: 4188 

- 4ὑππὴ 1δτ οἰξθοΐα 5ιηΐ,. φαϊὰ Οριι5. δϑὲ σομιθοΐατα θἱμ5-- 

χα Ποία ρίαν ἀϊοϊίαν, εἴ τις ϑάνοι, ἐτάφϑη : Πηρὲ 
6μ1πῦ αὐ! ἀα8. 4πγ15 ἐθιροτο ροΐδϑί, γε] ἔδοΐατη, νοὶ] 

ῬΓΆΘΒΘΙΒ, γ6ὶ {πϊανηπη : Ῥεαθίθυιία δαΐθι ψ 6] Πηριη- 

ἐγ, ν6] δυθηΐαμη Βαθιθραπηῦ: ΘΥΡῸ γψὰ] εἰ ϑάνοι, νοὶ 
ἔϑανεν. ϑθουβ δϑί εἰ ὧν τις ϑάνοι, δυὶὴν ϑάνῃ : φαϊδυ8 
Ὠρπ ἐτάφϑη, 564 δυϊ ϑάπτεταν ἀὰὶ ταφϑήσεται Βα πη σὲ 

Ῥοίοβδὲ. δοίθητιϑ 11}1 Ἰοχυυίίοηϊ σομηπηιπ8 οϑὲ δ] αυϊᾷ 
οαση ἤν οἱ οοπτπποῖῖνο. 56 δρβογγοπὲ ϑαάθμι 0 5680 
ἱπνίοθια σοϊπῃίαιθ δἰάι8 οομϑι ο Ἰοαιθηΐ5 (1πά 1ν}-- 
ἀπ αἰ! ἰατθ 5816 οὐ1): φυοπίδχη εἶ ἔχον ἄν ἃ858 πβ Οπθα 
απαπάδτα {6101} 5: σπτοαξ 1 Δ θσγδιη ρᾶσίθιη, ἣν ἔχῃ νϑτῦ 
(ΣΟ ἀϊοῖε, δυυπα αυίβααθ 86 ηϑιπλ ΘΟΠΙμβ6ὲ, σϑηηηι8 
ΔΙϊοτσατη ῬΘΥΠΉ  ἀΡθΙσίο. 

Ῥτοϊηάθ ἀποθὰβ ἴῃ ἸΟΟῚ5 Τ6 115 Δ Πΐπιι5 ἀἸϑϑ δὲ Δ Ρ 
ΞΌΣΤΩΤΗΣ Ἡδυηδηη1 βθηϊθπίϊα δηποῖ, δ4 ὙἼρ6γ. ν- 880... 

Ναη ἴπ ΧΘπορβομ 5 Ογγοραθά. Πδτὸ ΤΥ͂. ο, 8. ᾧ. 8,, κα- 

τεμέμφετο καὶ ξαυτὸν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ, εἰ οἱ ἄλλοι ἂν 
τοῦτον τὸν χρύνον ἀκμάζειν τε μᾶλλον ξαυτῶν ἐδόκουν ---, 
αὐτοὶ ὁ᾽ ἐν ἀργοτέρᾳ χώρα ὑποκαταμένειν., πϑο ἀρίαχη 688 
ἄν «ἀ ϑοηϊθηζίατα {ΠΠ1ι 1π οοτία οἱ τπϑη! θϑία οοπα 06 

Ὑϑυ, π80 δάθο Πἰρτόστθσὰ ΠᾺ46 Ῥθησέι5. δυιβίθπίαϊο, 

Οὐάτο τη ρτοθαίτιι Θιμθπ ἀδίῖο ἃ τὴ6 Ῥτοαϊία ἴῃ (οη-- 
ἀδοΐξ. Ρ. 219.: ργδθβϑθυῖτῃ οἴ πάντες Ῥ᾿ αγππτη γα]θδξ 
δα Ἰαυα 5 δου οποεη ᾿ποϊαπάσιη, Ποίηο ἱπ 46.- 
ΒΟΠΥ Αρατηθιῆήποπθ, υ. 959,, εἰ πάντα δ᾽ ὡς πράσσοιμ᾽ 
ἄν, εὐθαρσὴς ἐγώ., ἄν ρατνιϊου]ὰ «ὦ Πγροϊμοϑίη αἀαϊτὰ, 
Ῥάτιπη ἄθοουθ δ πίϊοιραΐθμ δὲ ϑάρσος. πἰπιῖα δϑὲ βηΐην 

βδποῖα δὲ Α σϑιηθηποπθ ἐπαϊσηδ, οση μα ΟΥΘ ἀ6Γ6 ῬΙΌΒΡΘΙΘ 

ευθηΐασα. (Θδιηοῦτοιβ ἐπίθριπρομάα 1118 σθηβθος: εἰ 
πάντα δ᾽ ὡς πράσσοιμ᾽, ἂν εὐθαρσὴς ἐγώ., Ῥϑτὶη46 δἰαὰθ 
Ἐλολδκῖτ5. ᾿μίοτραποὶ πάροιθ, ἀϊοϊλομθαι ἀυθεὶ. περὶ 
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τῆς ἑαυτοῦ καϑόδου, Ρ. 77.: εἶ ἀνϑρωπίνως περὶ ἐμοῦ γι- 

γνώσκοιτε, ἂν εἴητε ἄνδρες εὐδαιμονέστεροι. δος οπίπα 
οἱ ἰα]ῖα ἀἰΠσϑηΐθν αὉ Ποίπάοσβο -Δηποέαϊοη! τηαπάαϊα 

«ἃ ΡῬΙαϊομῖ5. Ῥμαράομθμηι, Ρ. 184. 1856., 46 ἄν ρατίϊοιϊα 

Ὁ ᾿πῖο Θηυπ αι! 15 ΟΟ]]Οοδία, ποη δϑϑθὲ 0}}π|8, οσθ- 
ἂο, 4ᾳυὶ ἱπ οσομίσουθυβίδηι Ὑοοαγθῖ, 81 Ἰάθμι 1116 ταίϊο-- 

θπὶ δἷτι8 Ἰοαα 015 ΘΧρΙ παϑϑθὲ, ἸΝο θηΐπὰ ἰθιηδυθ 

δὰ ξαοΐιπι οϑὲ, 584 σοπϑιῖίο δἰ οροτα ἀθάϊία, δὰ υἷπι 

ῬτΟΡΔΡΙΠἰα 15 ἀτροηᾶδπ) δὲ γοοὺθ δάθο οἰξοτθπάδτη, δὸ 

ΤΑΌΪΤΟ τιϑίοτθϑ πθύγοϑθ ἢαρϑὲ, 41ᾶπὶ 51 ἱπ ροϑδίβιϊοτθ 

ἴοοο Ῥοπαίαστ. Θυδτθ θαάδθῃηιν οομπιπιο αἰ ββίπι δ οοπέγα- 

Τἕαπι σοττοροταπάσπι ἀϊοῖξιν ἃ ΘΟΡΠΟοΙ8 ᾿π Οβάϊρο Τγ- 

τᾶππο: τάχ ἂν ἥδοιο μέν, --- ἂν ἀσχάλλοις δ᾽ ἴσως. ἘἈΘοΐθ 

ἔϊδιν Ἡδπιβιθιμυιϑῖυ5 ἂν ἐπίτρίψεις σοπίπ πὶ ἴω Αὐϊϑίο-- 

Ῥμαπίβ ῬΙυΐο, νυ. 120., αιδθ γουρὰ απᾶϑϊ ρταθίθυθ 5 

ἀΐα σοιαρ] τι ιι5. ἀ8 ο81}5518 ΘΟΥΤΙΒῸ : 
3 ᾽ -“᾿; 

ὁ Ζεὺς μὲν οὖν, οἶδ᾽, εἰς τὰ τούτων μῶρ᾽ ἔμ᾽, εἶ 
’ 3 μ᾿ ’ 

πύϑοιτ, ὧν ἐπιτρίψειε.. 

Δία 588115. ΘΕ 81, Πα ἴρδιηι ἔπ ῬΒαθάοπθ πϑῦνοβθ ἀϊ- 

εἴυπι, τί οὖν, ἂν φαίη ὁ λόγος, ἔτι ἀπιστεῖς, π8 6 τηὰ-- 

ἐατὶ ἀρθεθαὶ ἃ Βιυϊξαμπο, φυαοάδια ᾿π ἥΐπι5θοὸ (υὶὶ. (δη- 

ἐλρτῖσ. 0]. ΠΠ. Ρ. 260.. Νίαπι ᾳυοά δά οἸηΐδϑιπι ορίδ-- 

νυ ἰμ 60 ]οοο, ππ46 ῬΓΟΠοΟΙΒο ΘΒ ΠΥ. αἰϊϊπϑὲ, 146 πὶ 

Ἰοχυθηαι ΕΘ μτι5. ΟἿἹΠῚ Βυιποκίο. ρτορανὶὲ Πϑυτηδπητιβ ἐπ 

Αὐἱβιορμϑηΐβ ΝΌΡΙΡι5, νυ. 1882., ἐν δίκῃ γ᾽ ἄν.. ὙΒοο-- 

εὐἶς. 14}11. ΧΎΠΙΙ. 96., τᾶν οὐδ᾽ ἂν τις ἄμωμος,: ΤΊαί, 

Ῥτοίαροτι. Ρ. 8367. Δ, Ηϑι. ἀρ᾽ ἂν οὐκ ἐπιστήμη; καὶ ἄρ᾽ ἂν 

οὐ μετρητική τις, ---: ΧΘΠοΡΙ. ἄπαρ. Υ,, 4. ὃ. 84., ἔπρατ- 

τον, ἅπερ ἂν μεῖ ἄλλων ὄντες. Αἀ 118 γϑγὸ ραι]ιπι 

αἀἰρτθάϊ δὺ πιδϑῖβ ρ]δοιϊξ, 40 τλΐητι8 Ρθγβρθοῖα ϑυιηΐ 115, 

4ὰξ ἄν ρατγίϊου]αθ ἀοοίτίπᾶμα πο ται οπῖβ Ἰυπηΐπθ 11|π|-- 

δἰσδῃῖ, 564 ΘΟΙΜΠΔ ΠΣ ΟΠ] ΘΧΘΙΠΊΡΙΟσ απ ΘΧᾶρρΘ-- 

ταηὶ. «Αα βυρθυίοσα ὑθυθυίϑηηαγ. 

Ουοᾶ υδϑὲ εἶ οπὶ ορίαἰνο οἱ ἄν ἱπ ἐπίθγσοσϑηάο ρο-- 

εἰΐζατ, ἐρωτῶ, εἰ ἂν γένοιτο, Ὠ1}}} 4)» ᾿'ος ποβίτα θσρὶ-- 
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εδἴϊο δ Βογγεὶ. Ορρομπδῖ αιυϊβρίδην, ἴα ποῃ Ῥ0558 581:- 
τοπίϊαι δάἀυπη ΡΥ δἷτβ τ Ἰοψαϊαν, ὧν γένοιτο. Αἴ 
ποη δαπηἰαίτν 1ϑὲα, 584 4πδϑυϊζαν ᾿πίθστοραίϊίοπθ 4 11-- 
ἰαχαῖ. Οὕάγθ οαυθπάιϊπμι θϑὲ, πθ ἴῃ ΧΘπορΡΙ,. Ογτορδθ-- 
ἄϊα, ἐρωτᾷς, ---- εἴ τις ἂν ἀπὸ σοῦ πόρος προςγένοιτο, οτ6-- 
(45 εἴ τις ἄρ᾽ ἀπὸ σοῦ --- βου πάυπη 6556, υἱ νἱβυπὰ 
εϑὶ ἀοοϊιδϑίπηο ΤΉ θυβοῖῖο πὶ στ. ἤοτα. Ρ. 509., ποι π16-- 
χηοτὶ ΗΟΠΊΘΥΙ 51πὶ ἴῃ Οαγδ55. ΧΙ. 190.. Οδίθσυπι δε τθ- 
δῖὶ6 αυδαταπὲ δα ποδίγυμα Ῥτδθοθρίθπ ὉχοῖρΙα δρυά 

Θομαούθσυσῃ ἴπ δ] οἰ αι8, Ποιπάοτῆπμπι δὰ Ρ]αὶ. Ρσο-: 
ἰασοτγάτη, Ἠθυιηδηπαπι 86 156. Ρ. ο., οἷ απ86 Ὠ1556-- 

πι8 ἐσ Πθυιηδππὶ απ Ριιϑάδτια αὐ 11 τη Ὠ 154 151|. Ρ.94.. 
Οἵν. ν. 1670. πη ϑόρβοοὶ. Ο64. (0].. ᾿ρίτυν φιοά Χι 6πο-- 
ῬΒομ 8 Ογτοραθϑά. ἀϊοΐαπ εβὶ, ϑαυμάζοιμ᾽ ἄν, εἴ τι πλέον 
ἂν ὠφελήσειε, ἴπ ᾿ᾶπο δδηϊθηξίατη γα]ϑὲ: οὐκ ἂν πλέον 
ἂν ὠφελήσειε. Οτᾶπι σομποῖπμθ νϑτο, 4π8π ἀἰ]ποῖάθ 1]-- 
14 ἀϊοΐαππ δϑὶ ἃἂΡ Ηοπιθσο, Πίαά, Φὶ δθ9.., εἰ καί νύ 

κεν οἴκοϑεν ἄλλο Μεῖζον ἐπαιτήσειας, ἄφαρ κέ τοι αὖ- 
τίχα δοῦναι Βουλοίμην: Ογϑβ88. ΜΙ. 845., εἰ δέ κεν εἷς 

᾿Ιϑάκην ἀφικοίμ εϑα πατρίδα γαῖαν, Αἷψά κεν --- τεύ- 

ἕξομεν: ποΙίπι ἀφιπώμεϑα. Ὗ ΘΒ ΤΙ Θηἴον δαΐθηι σε ρυθθπ- 
ἀεμπάπι ΓΟΥΒΟπ θη ΟΘη560, 4υὲ ἐπ ΓΠΟΘηΐ58. υ. 786. 50-- 

Ἰοθουμα Ῥτοπιηί αν, φαρα ποπ 80] πὶ οΟρἐΐπιθ ᾿ΐπσυδθ 
Ἰορῖρυ5 οοπυθηῖὶ, 584 οἰΐϑη 5 βηϊβοαπίϊιβ δα Ἰοφιθη ϑ 
διηϊτηυτη δϑὲ ἀϊοίαπι, 4υδπὶ 5 ρ]6χ ορίαἰίνιβ. εἰ νυκτὸς 
αὐτοῖς προςβάλοιυμ᾽ ἂν ἐκ λόχου 5ἰρπίβοαϊ ᾿πϑιἀϊα5. οὐηΣ 
8Ρ8 ῬΙΌΟΒΡΘαΣ Θυθηΐι5 ϑἰχιῖ. [18 δϑὲ 1π Επτῖρ. Ηθ]θπηα, 
εἴ πως ἂν ἀναπείσαιμεν ἱἵκετεύοντέ νιν... 984 τιΐταθ1-- 
Ἰλΐον δοοιαϊε, αὐ, απὰπὶ 46 Ῥουβοπβ δυγαίο ἔθσθ δα Ηδχ-- 
Τα8 ΠΏ] ᾿παϊοἰπτη Δοοβάθγθιιϑ, ταίϊοπϑ ἰδ πΊ6π ΘΧΡ]οαπάξ 
ῬΓΙΟΥΒῸΒ οΟΠὨἰΤΑΓΙἃ πϊθυθηγιτ. 16 Θηΐπι δἀάιίο ἄν τῇ ἃ-- 
ξὶ5 ἱποδυΐδτῃ γα βοπιθηϊίαμη, σοπίτα ΘΡῸ τη 8 518 

ἐοτίατῃ ἤθυὶ Ὠγροϊποβϑὶπ οοπίθπάο. Αἄθο βδάγοσγϑα ζιξ 
Οὐῖοα Ῥουβϑοηΐ, υἴχον 5 σηοαο πὶ οἰτουχηγοιλτθίασ. Π6 

εἰ ὧν ἀϊοθίαν δ] αυϊά ἰΐθπι ροβιθᾶ. 

Ἀθάδο υμὰϑ Ἔχοῖϑὰβ βιὼ, Ὠϊοίυχα εϑὶ ΘΌΣσ, ΜῊΝ 
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πογηΐηα τοϊαϊΐνα, ὙΡὶ ΠΥροϊποεῖοα τσὶ ροποτθηξαν, τῖο-- 
ἄἀονυτ ροϊθϑίδίθ 5:81) σΟΠ δ 6 [416 ταί ομθιὴ δ 51-- 
χατΠτπἀηθηλ ρανρϊου!ατιπι Πυροιϑιξοασση. ἀἰτίβ θυ. 
1εῖταν αὐ εἰ ϑάνοι, 5]ς ὃς (ὅςτις) ϑάνοι, αἱ ἣν (ἐὰν) ϑάνῃ, 
Βἷο ὃς ἂν ϑάνῃ, αἴχιθ Θοἰΐδτη ὃς ϑάνῃ ροτίη46 τὶ εὖ ϑάνῃ: 

αἱ εἰ ϑανεῖται, 51. ὃς ϑανεῖται : ἀΘιηϊᾳα6 αἰ εἰ ἂν ϑένοι, 51. 
Ῥίδηθ ὅςτις ἂν ϑάνοιυ: αυοα αὐ ΟΡΊΪ απ ἃ ογαίΐομθ 

ἀϊοῖταν αἰ, 81 Τοτίθ, ἀπ Βπτρ1 415 θυ. ] 1415, γ. 191., ἢ 

τὸν “Ελλήνων ὅρον φεύγειν διπκαιοῦτ᾽, ὅςτις ἂν τἴργος φύ- 

γοι; οἱ 1118 τηοα δ, 4105 ργδθίθεθα ἀθβουῖρϑβὶ βαρτα, Ὁ. 108., 
ἀαθσηιδαπηοάππ ἐάν οὐπὶ ορίαϊλνο, δαὶ βθπϊθη αι 10-- 
4υθη 15 Βα] Θοίδπι μαρεὶ, ἂν ϑάνοι. ᾿ 

Ιῃ 1ο6. σθπϑὺθ υἱὖῷ πλθηΐθη ΔΒ ΘΥΓΌΓΘ ἀ’66 85, 6111-- 
δοιίου αἰδείπραθηαα δυηΐ τοαῖνα πυροιϊμϑεοα Ὁ 115, 

ααΐθιι5 4]14 14 ἰᾶπὰ Ῥοβιίαπι ἀθϑου ιΐαγ. ἀπᾶ6 οἰϑι σθέθσα 
Ῥ61η6 ἰπΐθι' 58 αἀἰγνιϑιὶ δ. Π145,. Ρ. 758... ἰαταθη πο 46-- 

Ῥδθαὶ δἰΐθυὶ δάτηϊβοθῖθ σο ΠΘ. Ὑ]οϑα ἀϊοία 1π Ρ]αίοπ 5 

Ῥμδθάοπο, μέγα ἂν βοῴης, ὅτι οὐκ οἶσϑα ἄλλως πῶς ἕκα- 
στον γιγνόμενον, ἢ μετασχὸν τῆς ἰδίας οὐσίας βκάστου, οὗ 
ἂν μετάσχοι. ἴπι 115 γοΙ αἰ σι Πγροιμϑεοα νἱ ἀϊοίαπα 
Δὰγ9 οομϊπποίϊναπι ἀϑοῖνιὶ ὁχ 55. ἀρυὰ Ἠδθπαογἤωτη, 
φ. 195.. ΔΙίοτυπι δαΐθιη ΘΘη.5, (πὸ 8]14 4 ρτοροϑί-- 
ἴαπι, {8619 βιὶ, θπκρομῖμιν, Ἰϊοδὲ νιάθυθ ἴῃ Ηοπιθι υϑῖ-- 
511, ἵππον δ᾽ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα, τῶν κὶ ἐοιβυῖν ἘΠΕῚ 
ϑρρβοοιίε Οεὐθλρο ΟΟ].., ὅρα κατ "Άργος εἴ τες ὕμιν ἐγ- 
γενὴς "᾿Εσϑ᾽, ὅςτις ἄν σου τοῦτο προρχρήζοι τυχεῖν: δἵ 

41115 Ἰοοἶδβ, οπιῖδϑα Ῥαγίϊοια, ροβέθᾶ δ] χπιδηΐο, σὑϑ] αὶ, 
τίς ποΐ ἐστίν, ὃν γ᾽ ἐγὼ ψέξαιμέ τι;. ϑεά 1η 85 

ΠὰΠς ΤῊΔΏ]ΠΊ6 ΠΔΘΥΘΙλ5: {Ππ4 απδθυίμηιθ, 4ΠΟΠΙΟ60 

Ἐγροϊπϑίϊοα τϑ]ϑίϊνα οὐ ορίαεϊνο Ὑ8] βἰμηρ]1οῖ, γὙ8ὶ ἄν 
οοπτὰπίθ, δ συδηῖι, Νηρ ρϑυϊπάθ αἰαυθ ἴῃ εἶ 
οϑίθμ πη1|8, 

Νήπιος, ὃς πατέρα κτείνας, παῖδας καταλείποι 

ΟΣ ΘΟ μδοίθειβ ἀπ ὙΠ οὐπιθα γοραγθυὶῖ δίο!θει. Οὐ, 
Ῥ- 128., ποῃ ρϑυύϑρίεϊο. ἴπηπηὸ ορίδέϊνιϑ ρου ΥΡ [0 6ὁ0Π-- 

Ὑϑηλθιίίον, αυᾶμλ ἀπαϊοαίλνιθ. Θόρβοοὶθθ μεϊϑομᾶ, 
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νυ. 666., ἀλλ᾽ ὃν πόλις στήσειε τοῦδε χρὴ κλύειν. πῃ μοτ-- 
ναραΐο αἰοίο, 

ἔρδοι τις ἣν ἕκαστος εἰδείη τέχνην 

ἂρυᾶ Αὐϑίορμδμθιι ἴῃ  Ε53}15, Ὑ. 14351., παοά Ιαἰΐπε 
αυΐ γνοϑείθυπΐ γθίθυϑϑ, 

΄ 4ᾳυδι 4 π1858416 ποῖ ατίθπι, ἐπ μὰς 386 
αχϑιοθδί, 

διιξ Ὑδγ}15 ΘΧΟυ μα πὲ Τ᾿] 0615, 12816 Βυα ΠΟ Κἶτι5 ἄν ἰηἴο}-- 

δἰΐ: απὸ ἱπϑρίθ ἱπάϊοιυπι ἢθγθί, βοῖτθ ΦυΘιπ τι αγίθπα 
ΔΙ ςᾳᾳ6Ὰἀπ. ΝΘααθ τΐμτ5 ᾿πϑρίθ ἄν ἔδυτοῦ 1Π Χὁπόρβοι- 

115 Απαραδὶ, Πρτοὸ 1. ὕδρ. ΠΙ. ὃ. 17., φοβοίμην δ᾽ ὧν τῷ 
ἡγεμόνι, ᾧ ἂν δοίη, ἕπεσϑαι: ἐεθεν ξυμ 15 ἀε]θπάαμι, 
αὲ δῖ: ἴῃ ταοάππι δηξδοθἀδμἔζαιπι αἀἰοίυπα,, ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην 

μὲν ἂν, εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν, ἃ ἡμῖν δοίη. Ῥατὶ ταϊϊοπθ 
Ὑ ΔΙΟΚ μασι ἀορταυανὶ Επιτριά. ῬΠΟΘη55. ν. 960. ἴῃ 
δηποίΐαίϊομθ. ἴη Ἠοχιθὴὶ Οἀγβ8. Ζ. 149., 5ἰοπὲὶ ὅντινα 

μέν κεν ἐᾷς Ῥταθοθϑϑίϊ, 1ἰᾶ ᾧ δέ χ᾽ ἐπιφϑονέης, πΟΗ ἐπι- 

φϑονέοις, ΞαΡἡπποὶ ἀορθθῖ, δίαχίπηδ γ6γῸ οὕχη εἸθσαηϊία 
ἰάθη Χοπορδῆοι ἴῃ Οὐτοραβάϊα, Πρτο 1. θδρ. ΥἹ. ὃ. 99., 
ὀλίγῳ ὕστερον, ὕπου ἂν πεῖραν δοίης, ἐξεληλεγμένος 

τ ἂν εἴης, καὶ προςέτι ἀλαζὼν φαίνοιο : οϑἴεπαϊε Θηΐτη δἴτη 
βϑηΐθηίίασα ϑυδτα,, ἔδολθ οβιθηϊδίοσθϑ ἴῃ ἔγαπάθ ἀδρτε-- 
Ἠδπάϊ, ἀθάπθ ἃς 5ἱ αϊοοσαὶ, ὅπου πεῖραν δώσεις. Θυκπι- 

ΟΡ τοι σοπάθιμηο ᾿ἰθυυτηῃ ἘΠΉΤΕΗ ἴῃ 4110 ἀΡ06856 ἀν ἰγχᾶ-- 

ἄταν. Ῥοίοταὶ ἀΐϑια εἰ πεῖραν ἂν δοίης. ἀϊολ. Τὰ Ἐυεῖρί:- 

ἀἷ5 Ηδγδο]αϊ5,,.ν. 978.,) ΑΙομιθπα πρὸς ταῦτα τὴν ϑρα- 
σεῖαν, ὅςτις ἂν ϑέλοι, καὶ τὴν φρονοῦσαν μεῖζον ἢ γυ- 

ναῖκα χρή, λέξει, ᾿παῦῖς, ἀρ ἰδϑίτηθ δά αἰτθυῖπβ οὐἰτηΐπα-- 
ἀϊοπϑια, πολλὴν ἄρ᾽ ἕξεις μέμψιν ---ι. Οὐ 9 «πο 51 ὅς- 

τις ἂν ϑέλῃ αἰχιδδοῖ, ποι λέξει 5684 λεξάτω ἀδβιι55δὲ ἀ]-- 
“ΒΘ σα. 

᾿υῖαα6 ἴδιηθῃ βϑπθυὶ 1Δ δϑὲ σοπηπηιπθ, αυοάᾶ ἄν 
οὔτ ορίδίενο πϑατ ροπὶ ὩΡῚ ρταθίθυϊ τιτη βρϑοίαξζασ 8 πη-- 

ΟΡΡυ5, 584 δυλ ρΡτα 656} 8 ἸθΙθῺ5 δὲ ἔπ πι σι τῇ 1η{6]-- 
Ἰισαία,, ΠΘΟΘ586 68[, Θᾶπι ΟΡ Οαιι588Π1, “81 ΞΌΡ͵Α 6Χ-- 
ῬΙϊοαυίχμυϑ Ρ. 107, Ετξο πες οἴτενες ἂν ϑάνοιεν, ἐτώ- 
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φϑησον ἀἰοὶ ροϊεϑὲ 46 τιοτγῖυϊ8, 41 56 ΡῈ}: δυπὶ: πδαιθ 
ΡῬΊαῖο ἰπμ ϑγιηροβῖο, δρ. ΧΥ., νετῦῖβ, οὔτε γάρ, ὅπως 
ἀποκτείναιεν, εἶχον, Ῥοΐαξ δὺξ σο]αϊὲ ἄν 1ΠΈΘΥΒΘΥΘΙΘ, 

αν 8 χϑοιιβϑηθ ἀϊοίαπι δἱξ ρᾷ}}]0 ροβί, δοχῶ μον 

ἔχειν μηχανήν, ὡς ἂν εἶέν τε ἄνθρωποι, καὶ παύσαιν- 
το --- . ΟὐδηποΡτοῖα ἴῃ ΣΧ ΘπορΒομπεῖβ Ογτοραθάϊα, Πἰρτο 
ὙΙΠΠ. ἀρ. ΠΙ. ὃ. 88., ὅ,τι γὰρ ἂν λάβοι σπέρμα, 
καλῶς καὶ δικαίως ἀπεδίδου αὐτό, νἰζίατπα ἱποϑέ, οἱ ἴα-- 

εἶθ. αυἱάθιι οοττεϊξοπάυπι, ταοᾶο ἀναλάβοι 5οτῖθα8. Αά 
Ἡομιοτὶ Οάγϑβ. ρτ. ΧΧ. νυ. 514., ἀλλὰ καὶ ἄλλους 
Παύεοσκον μνηστῆρας, ὅτις τοιαῦτά γε δέζον ϑ.Βαοῖ6-- 
Τὰ5 ἴῃ: δ ] ιθπιδῖῖθ, Ρ. 128.: Βξὸ ορίαιϊνα5, ᾿παμϊ, 

οὔὰὶ ἃΡ ἱπιροτξθεϊο ρύϑθρίθβθ80 παύεσκον 
φεοιπδοραδὶ, οἱ Ἰοοὺ βδο Ῥομπίζυατ, π6ὸ ρατιϊοῦυ- 

Ἰατὰ ἄν 5. κεν αἀτη τ τ. σοφώτατα καὶ σαφέστατα. 
Ἑδάθην ταίϊΐο πἰπηῖσιμ ἀ6 οσοπίπποϊγο να]θὶ. Δάθο 

4 ὑ6τὸ δροιγαυὶ θην. Βυϑιιῖαϑ ἱπ Θυτθο]ατσιχη ῬΉΪ10]], 
Ἠεϊνϑίϊ. Υο]. 1. Ρ. 178., ᾳυοά ἴῃ Χοπορβοιυὶϊβ Ἠΐθσομθ, 
Ὅαρ. ὙΠ]. ὃ. 11., πῶς ---᾿- οὐκ ἀπαλλάττει οὕτω μεγάλου κα- 
κοῦ οὔτε σύ, οὔτε ἄλλος μὲν δὴ οὐδεὶς πώποτε ἑκὼν εἶναι 

τυραννίδος ἀφεῖτο, ὅςπερ ἂν ἅπαξ πτήσαιτο;, 4απ|π2 νἱα δὲ 
οτάϊηθ σϑριϊαδϑϑὲ συϊραίαμα, ἴαμα ἸΟΏ 56 τη θη ἀ051551-- 

ταὰπὶ ρτορανϊὶ, ὅςπερ ἂν ἅπαξ κτήσηται. ἵπιπιο ἄν 16568-- 
εαπάσχα 1}110. 

Πρηΐᾳα δα 11π4 ἀΠΠ σϑπΐθυ δηΐτπτ5 αϑὲ δἰἑαπάθπάαϑ, 
ὐυοπίατη ρΡ6ὲ Ὠγροϊποέϊουπι τοϊϊξυτμα ὃς, ὃς ἄν, οὐπε. 

φοπἰποίγο Ὁ] 4114 τανϑτὰ ῬΟΌ5386 ΗΘΙΙ δυμη Σ, 58η80 
ΤΑΊΟΩΣ ΓΘΡΌΡΠΑΥΘ, 81 4115 δαπμάθηι σοπὶ οἵ ρο856 τϑυθτᾶ 

Ἧδτὶ βίαϊαδὶ δὲ πορθῖ πᾶ. ἤΐϊϑαπθ ΟΡ θοπϑη Ἰορίοδμς, 
ποαυϊὶ ἀἴοὶ, οὐκ ἔστιν ὃς ἂν (ὅςτις ἂν, ὅπως ἂν εἰς.) ἕκη- 
τοι. ΝΟΊΊΘα ΤΠ θύβο 5 ἀϊγθσϑα ρθῆθτα σοηἑι β8δὲ π 

Οταμιτηδί. αχ. Ἠοσηδτ. Ρ. 541.. Ῥγουϑιθ δῃΐπι οθίθτὶϑ 
ἀἰββίσῃ δ δϑὲ 114 Α 6}}1}}118 16 Πιδᾶ, Φ. 104., 

νῦν δ᾽ οὐκ ἔσϑ᾽ ὅςτις ϑάνατον φύγῃ ---, 

υδπαϑτω το ἰβϑίτηθ Ὠυΐιθ ὙΠ ΘΟΒ ΠΟΥ Θχροϑυῖ: 
ἐρὶζί λϑὲ Κκοῖμθσ, ἀθσ ἄδθι Τοάθ ϑιαἐξλθΒ θα 
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8δοἷ . ΔῈ ἴῃ 115 τϑ] αἰϊντιτα ποη δὲ Πγροίπϑέξοιπι, 56 
ἀθβουῖθὶξ δὰμ, 4 π 8] 61 6558 ΠῸΠ Ὑπ]ΐ δίγοχ, Ὠρίπάθ 

γἰδοπάσππι δϑὶ, ἢ6 4158 οοπβέλμιθ μα ο, ρθοσθὲ ἴῃ Ηοχηοχὶ 
Οὐάγββθα, Ζ. 901. 909., 

“- τ ’ 3 

οὐκ ἔσϑ᾽ οὗτος ἀνὴρ διερὸς βροτός, οὐδὲ γένηται, 
ὥς κεν Φανήκων ἀνδρῶν ἐς γαῖαν ἵκηται. 

Ετδαΐη δίς σοῖθα οοΠπδουθπὲ ἱμπίου 5658: ὅς κεν --- ἔχῃ- 

ται, οὗτος οὐκ ἔστι διερός : πΠΟῊ ΟΠ ΐη0 πϑϑαΐιν, {αθχη-- 

4πᾶμὺ ἴῃ Πα Θδοιη. ἐΘΥΤΆ ἢ ῬΘΥΎΘΏΪΘ: 566 (5615 Θαχα 
αἰτησαξ, ΠΟΙ 6556 ποβίθιῃ 1{{π|1}. 

Ῥοβίγθιηο ᾿οθθῖς ῥτοπίου!, αὐἃ ἀς Ῥ]αοηῖβ ἀ]οἐΐ5 

βϑῃθαμι ἴπ ῬΠαθάομπα, οὔτε τις ξένος ἀφίπται. χρόνου 

συχνοῦ ἐκεῖϑεν, ὅςτις ἂν ἡμῖν “σαφές τι ἀγγεῖλαι οἷός τ'' ἢ 

περὶ τούτων, πλήν γε δή, ὅτι. φάρμακον πιὼν ἀποθάνοι" 
ἐῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχε. φράζειν: 486 σγουρὰ 60 Τηδίογθ 
σανὰ ἀἰρπα βιπὲ, (πὸ Ὑϑ θη θη λι5. ἃ ὙΥ ΟΠ βοη θπίΐα 

ἧπ 110 6110 πρπ δ πλλ δὰ ῬΙΑΤομἸοαραχη, Ὁ. 8, 9: αἀϊδεγορδὲ 

Ἠδειυπιαπηὶ ἱπάϊοίπι Ἠδίπάοτῆο ραϊτοοϊπαπεῖβ ῃ Ῥταθία.- 
ἐϊοπθ δὰ Ἐπνῖρ, ΘΌΡΡΙο65, τ: ΧΗ... Ἐδείθ φυἱάδην 

ὙΥοἸδυπι οβη56ο, ρτῸ οοπϊαποινο ὅςτις ὧν --- οἷός τ᾽ ἦ 

Ῥαβπαββο, 566 δὐβ στη ΘΠ ΟΊ] 8016. ΠΟ 1ηβχιοία 58 18.. 

ψμάθ ἢ ουῖ δ ο1]6. φοίΐπι, τὖὖ ΤΉ τ βοἢτι5 πη (ταχητηδί. 

Ἡοτ. φ. 541. δι μάονο ἀϑβεπεϊγαὶ, ἱπδυβριοαὶο σίδαα 

Ῥίδθθιπίθ ΠΊββομο 1 Ὀ᾿δαυ81ε. ΡὮ1101}1. Ρ. 7. 8... 5684 
ἀπορια ἔθτο δὲ Ἰπῆτνιηα διαὶ 118, ἢνᾶβ, πιὸ ΘΟ  θ, 

σατο, ψιοτάρθ, 86 181} ὀχροάϊιπι 1π| 115 τ 6015, 
4π86 αἰ] ΘΟ  οἷ5 σαι οπίθτι5 βιιπὲ ἀϊθεησιιθπάδθ. Ὑἰχυτη-- 

Ὑἱ5. δὐίθηι δὲ ὅςτις ἂν οἷύς τ᾽ ἡ εἰ ὕςτις ἂν οἷός τ' εἴη: 5ῖπθ 

1114 οἵ θηβίομπθ ἀ1οῖ ροΐ: φπδπήθπδτη αἰ θύνι ἢ. ΒῸῸ 

ἴσο πη δχϑβίαι. Ἐρ ἐαπίιπη ἀϊθνιπε, ἀπο Ῥοϑ θυ ου 
ΒΘ ΠΟΘΙ θαι ἐπάτοίπτη 4ποἀάδτῃ ἀθ παυρᾶπαι. ξαου!αῖθ 

ῬΘΥΘ ταὶ οὐϊπϑρίατη ἱπθϑί. ΡῬοίαὶ θεϊαιη ὅςτις ἂν --- ἦν 

ῬΟΠΙ: 564 τηΐϊπῃ8 οἰ θσαπίθυ ΡΤΟΡίθυ ἀπ θρ  ΘΘΒΈ1} ἐΘ ΠΡῚ5 

Ῥενίθοίϊιπη, ἀφῖκται. Ὁ ποά81 ἀφί»το ἰΘβογθίπν, ποὺ ππῖοθ 
εϑϑϑὲ ρυοθαμάμσῃ δὲ αἰγατηαιθ ἀϊΠΠονῖπι τορτο θη άτιμ, 

τ:΄᾿ᾧ 
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1εϊϊον πὸπ ᾿οΙστε Ῥεθγδυδ Αὐἰδιορμδη 5 ἀϊοΐατη οὐκ 

εἶδον οὐδ᾽ ὄλισβον ---, ὃς ἦν ἂν --α ἐπικουρία. 

τς 9ρᾷ οαγεπάμιη δὲ Ἰπᾶ χη ΟΡΘΤΘ, Π6 (15 ΠΥΡΟ-- 
τῃοιϊοονιση τδξὶοπθιη 1} ἄν Ῥανίτοσ!α ορίαϊνο πησοηάα 

«ἃ ἔῖ ἢ 4165 οαυρδερηθβ ἰγαμϑίονυαϊς: πού Ῥάλοι {π|0- 

41|81}} Ἰηΐθγθϑϑθ πίοι ὦ ὡς ἂν ἀφείην οἱ ὡς ἀφείην, αἰ 

φμεπιβἀχποάιμα ἔρχομαι, ὡς ἂν ἀφῶ ῬΌΓΘ ἀϊοῖζαν, ΕΊΣῚ 

οἰ αϊη ἔρχομαι, ὡς ἂν ἀφείην 6 ΡΤΆΘΒΘμἐΘ ΟΠ 51ΠῸ τοοΐθ 

56 βαοσθ δυρηγόξαιν, Ναίη 1ΠΠπ|4 οπηπῖηο δϑὶ ῬτΓΟΡυστα, 

δηαΐαην. αν παι θήτη, τ, 51 Ταπαπαπ ἃ Ῥγϑθβθαΐθ 

δι διθοῖο οορτίαῖδθ Ῥιοίδιαπέιν, Θἰπϑάθιη εἰ οἰ πὶ σ0π-" 

ποῦμε πθοθόϑαυῖο, ““υοαπ0 τηοᾶο ἀἴοαβ, 51 τποο οππηὶ 

ταῦ θοῦ ἀϊοαΐαν: «ἴα τα ποῖ (ἰϑαθι 5.1} 81 ἔπ 5γ8-- 

ατιθατν Ὑἴδαν, ἀπὸ 50 ΟΟΠΒΘΟΒΤΙ ΤΠ}. βροναῖ, οἱ (Π ΠΠ}} 

βϑιιθηϊαθ σα βϑαθμ δὲ οἰ δοΐϊατιιν οΟΤ τ τ 06 ἐδ πο-- 

δὐΐνν αὶ ἀθ οὐπββὶβ᾽ τάϊοαὶ, 1ἀ6 πη}. 4 Ὁ} οΥΓϑοἰτιτη τὶ 
φαϊεῖ, Ἔχρυοτηῖς. πατθ Βι85 ΒΘΡΑΥΘ ἰγϑοιαυλποιιδ δὰ 

ΘΌΡΒΟΟΙ5 Οεάϊρασ ΘΌ]. ν. 11.. 

Νοι. οϑὲ απίθν ρα θι θυ θη τ|πῃ ἐεημε μα ΒΘ Πτ5 
ΠΠπᾶ, «πππ 586 η58 νοὶ αἸοία Ῥ6Ὶ ὅτι τί δυυυίτν δὲ ορία-- 

ἄνυμ. δίαθηι θηπη ἐπίογθϑὲ πΟΠΠπματιδιη., αἰγατ ἄν 

δαϊπησαβ ἢ ΠΘ6] 585. ἔμιου!θηίο Πτῖτι5. Γ8ὶ. ΘΧΘΠΊΡ]Ὸ 

αἰϊπηαν ΘΟΡΒΌΟΙ5 ἴῃ. Οϑᾶϊρο (ο]. νυ. 940. 041... 0] ἢ6 

πιο δὶ φυϊάθην ροββδϑὺ ἈΠῸ τποο ορίαϊνιβ ρατιϊοια 
ποέγα φρυϊναϊιβ στ]5ὸ: 

ἤδη δ᾽ ὅϑ᾽ οὔν εε' ἄνδρα καὶ πατροκτόνον 
κἄναγνον οὐ δεξαίατ᾽,. 

“Ῥοίεται ὠήϑην ὅτι --- οὐ (τνε] μὴ} δεξαέατο οτάϊηο αἴπαα 

ταῖϊομα ἀἴοῖ: 564 1{Ππ4 πὸ ἴῃ οσορ᾽ζαϊϊοπϑιῃ ἡ ατάθιη σδα ΐ, 
αἰ βοϊθηΐία ἃ τοὶ οοπίθσηρίαϊοπθ 5θοθυ παίαν δὲ πὶ 51ι}-- 
δοῖεν οορίζαϊ οι! τπηΐοθ πεἰαΐαν, Οἰᾶνδ 111ἃ ΘΟΥΤΟΧῚ: 

δέξαιτ᾽ ἄν : 501Π1ςϑὲ «τόλες τ ἴπι τηοδιμῃ ΒῈ ρου] στ ὙεΎΡο-- 

τσαπι, γιγνώσκων ὅτι οὐδεὶς --- ἂν ἐμπέσοι ξῆλος ---. 
Ὑ  εαμ 8.185 586095 14 βανίσα τοῖδτε αἱ βυχηιηδμ 56 ηἴθα-- 
ἰϊαθ. 1έδαιθ πὶ ΧΟΠπορμολεῖ5. Δπαραβὶ, ἰρτὸ ΠΠ, ὅδρ. 

ΠΙ. ᾧ. 19., ἠτούμην βασιλέα; λέγων αὐτῷ ὅτι διπαίως ἄν 
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μοι χαρίζοιτο, Ἰοθϊε ομἹζέθυθ ἄν ἀθαιθ αἰαιθ πᾳ Ἠϊβίο-- 

χτἶας αν. ἔργο ΠΠ. (αρ.. ἢ. ὃ. 98., ἀποκριναμένων δὲ τῶν 

᾿Ηλείων. ὅτι οὐ ποιήσειαν ταῦτα : ́υδιπαπδιη 5. Π αοἴθυιιβ 

ἢ15. σοϊαϊε ἄν Ἰηΐθύβθύθτα ἴῃ ἢϊο οὶ. Οὐιτί. Ὁ. 1ρ09.. ΘΟ 

σομ51110., οὐθάο, αὐ {πΐατὶ ἐθιροΥ 5 1π 16] 6 οἴ τη αἴζουνθί, 

Τὴ ΜΘ ογα Πα Πὔχο 1. Οδρ. 1: ᾧ. 6.. περὶ δὲ τῶν ἀδή- 

λων, ὅπως ἂν ἀποβήσοιτο, μαντευσομένους ἔπεμπεν, 415-- 

βἰάθμηι Θχθιμθ] να ἡπίεν 5656. Αἰάτιθ τι δἰΐαπι μή οἱ μὴ 
ἂν εὐπὶ νουθῖβ πυθίπθηαι μοτειτκρδϑιᾳ, δέδοικας μη] λέ- 

7οις οϑῦ δα Ρ]οἶτου οριεμεϊ5., μ4ὴ λέγοις: 564. δέδοικα μὴ 

ὧν τλέγοις, αἴ δ5ὲ ἴῃ. ΤΥ ΔΟΙ Π11|5 ἀρτια ΘορΒοοίθιη, νυ. 651. 

βοι θη απ 5111} οοτπἐπϑὲ λέγοις ἄν. δια [πὶ Π 15 (πιο -- 
4ι6 ραυξαι υἱάθον ἀμθατα 4}. Πδήπδῆπο δα Αἰδοεια, 
ἾΝ, 2). ᾿ 

Ῥναθίθτθα ρανίϊοιϊα 15ὲα ον 1ηἀϊοαέϊνο γ6] ᾿ἴτηρ61-- 

ἴθοῖ: γϑὶ δουῖβὶ ἱπηοία σοπϑιθίμα!ηθη) «πδηάδη).. Χο 

τἀ δοϊτάθι Ταοιἰταΐαθ ἀθοίαταν!, δὲ ρουναβαίμχῃ δϑὲ, δὲ ἃ 

ΠΟ} 15 'π Οοπίθοίῖ!, ἐξαοίαίππη ρΡ. 145. 146.. Ἐτοπίπη 5ἷς 

ΦΠΌΘΠΘ τϑιιπϑὲ Ροἰρϑίαΐθιη β5πϑ1ῃ., τὸ, ἀππιτη Ἰησθυίαᾳ δα 

ῬιΟΡαΒΙ  αΐθπι αϑίυϊηβαῖ, οθυΐα ἐπ τη δ᾽ στ ἑαΐθι τ] αχϑὲ, 

Νά 4πῆ6. 165. 5ΠΉΡ1101 Ῥγϑθίθυτο ἰθιηροῦο τἀπὸ ἃς ἀ6[.-- 

πἰΐο βϑϑίαᾳ ἀϊοῖταν, θα] ΡΑΡ  οτ|8; ἰδία ἃ ἔθ) ΡΟΣ 5 βἐδθὶ.- 
παῖ δα οαυιβϑασατῃ ὙἹοϑϑι ἐπ ἐπ ϑτὴ ἐγαά πιο τ ἤθη, τ τιπῸ 

αἱ δοάδθιν ἰθιῆροιθ ἔδοΐα, 5866 φαοιθβοιηίιιθ. θα θά θη. 

οαιδδαθ Γθουτγουθηΐ, 1ἰθναΐα οοβιϊθειν. θα σομηηηθιηο-- 

ταηάτι5. ϑϑὲ ἢος ἰοοο τπιϑι5 θα 5 61 φυϊάδηι ἴῃ πῶς Ραϑ:-- 

τοι]... {πᾶ ἰρϑα φυοάαθ. πο ππαπδηὶ ΑἸ 5016 16 
Πουΐ βἰρπιϊοαῖ: αὐ ἴῃ Επρίριάθο 10, αἵ δεύτερα! πως 
“φροντίδες σοφώτεραι: φιιθηχδατηοαιη) δ απ 6 16. π|501-- 
φαμὶ. 584 {πώ τπίθτεϑὲ ᾿πίθυ τἰγιπηπ6., «ποά πὼς ἴπ 
τὴράο, 4πὸ «α!άφιθ ἀξ, εἰ ἴῃ οαιισθὰ δὲ ναξοπο οου-- 

ὨΪίαν, Αἰ θυ 6556. πηοάτι) (πιθ πε, (πι0 Αἰ αι] οοη-- 

τπσαΐ, αἰϊθυιμη 6586. ται η86 1, ἀπὲ «ἰϊαὰ οἰολαίας, 

βισηϊίοαι. ρταθίθυθα, «πιθὰ ροϑὲ ἀϊοθῖιν δοσιγαίπ5, οοη-- 

βαθίπαο. ραυῖίθν αἰππις γαίίο γαλαϊ, τὶ αἰ οὕτισο, ἃ Ρσαθ-- 
ΒΘ μ 15 ἱπαϊοαίίγο ΒΘΟΘΡ ΘΙ ΘίΩΓ, 

ΠΩ 
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ϑ6ἃ Ξυρδγδϑὲ φιοάάδτῃ δα ΒΡΘοΙ 6 ΠῚ Πγἃ ΠΊ1, ΚΘ ΘΡᾶ 

1ογο τπὶ πιδϑϊοογο ἱπηρθαϊτηθηΐατη ποϑίγαθ ται 5 46 

πϑίανα ἄν ρατιϊου]δθ, ἴῃ. πηρθυδῖῖνο. 6115. Θαΐπὴ 18 ΠῚ 

ἀδοκηϊαίαπι οϑὲ {Ππ4 ἴσϑ᾽ ἄν ὅΘορῇοο 5. τη Οϑάϊρ. Τγτ. 
γ. 1458.., Ἠδυύπδηπο αὐ Ὑ Ίρθυιπη σοματηθιηογδῖιμη, Ετ-- 

{αν τΓβάπο 1άθπι οο ἴῃ Υ. 827. Δα ὁ 46 σοπίθοίατα 

ἡπιροτίαν γαῖ. Αἴφαὶϊ ἀοοῖα5. Οτδιηπηδίίοιβ ἢ ΒΘΚΆΘΥΣ 

Αποοάοιβ, πέντε, ἱπάμϊε, ἐγκλίσεων οὐσῶν μετὼ προς- 

ταχτικοῦ δήματος οὐ συντάσσεται' οὐδεὶς γὼρ λέγει ἀνά- 

γνωϑι ἄν. Νοαμθ 660 ἰπί6 160, 4ποτηθ 40 ῬΟΒ51} ἱπιρθ-- 

γαῖϊῖγὶ νῖπι 510 σα δοδία ἀἤϊοθτθ [ηἀϊοαϊλίνιπι φυ!άθτν 
Ῥοΐθϑι, αἴ0 δαιβίθπεϊα ἀππίαχαι, τὖ ῬΒΠΟΒΟΡΒΙ ἀρ-- 

ῬοΙαΐ, ΧΡ τἶ ταν, ἀαδη  πᾶτη. π6 ἩΠπτὰ φυ!άθιη 4πο-- 

τὶ πηοᾶος: δ προύαῖῖνο ἢ Θ οϑϑϑιϊαβ ἰηθϑέ, Ῥαρο-- 

186 ἵΠ| Ῥοβϑι 1145 (Ροπὰ νϑηΐὰ δ θραπίϊουιμι 10-- 
4.40}: 4086 4υϊάθιν τὰ 5151 σΟΒΙΡΑΥα 5ὉπῈ,, πὶ 4]-- 

ἐθυαπὴ πθΟΘ556 518 ἰοΠ]Παῖυ ἀρ αἰΐθτο, Νοὸα δηΐμ ροϊοϑὲ 

δῖο: 1858, 51 ριδοθῖ, 51 σοί ἀπ πὶ 651, ρτο-- 
Ρίθτθα απο πθὸ ἰρϑὰ ῬῈῚ 56. ἘΠΟΤ ΠῚ. ΘΠ ΙΑ ἸΟ ΠΟΤῚ 
οομδοῖϊ, ποὸ δά 515 1] αϊατη ὙΘΙΌῚ 568. εα 31ο-- 

ἀπ πὶ τοίδυίασν. ἀθ6 {πὸ Ροβίθα ἀϊοθίμ" ἀοσα Ππ||5. Δἴ- 

ἴουὶ ἀοοιϊβϑίμιιιβ Ια Π1ὰ5. ρ΄. 882. ὃὁχ Ῥ]αϊουῖβ ΑἸΟΙΡ. 

μηδὲ τοῦτο ἂν ἡμῖν ἄῤῥητον ἔστω: 564. ἄν γμδὲ οοτνιρίε- 

1απὶ εδὶ οὔἴσμη οχ ἐν: ἐν ἡμῖν 5οιίρβιε ἈΊαϊὸ : παπὶ 

Ἠοπι. Οᾶγβ5. Μ. 81., ἥπερ ἂν ὑμεῖς ΝΝῆα παρὰ γλαφυ- 

ρὴν ἰϑύνετε ---, ἴϊὰ Θχροαῖο, τὸ ὧν --- ἐϑύνετε (ἰϑύνετε 
Ῥυΐβοα οομί απ ΥἹ ΤὌνμλα) ΟἸΠ} ὙἹ Τα αν], τν ὁ 1Πτ ἃ ἃ 5 

ΘΟΒΙΕΙ͂ νου 6 Ὁ Ἰοηκοη τα θὲ, 1 Βρθοῖθι αὐσι-- 

ἴὰ8 σομον αιίοιϑ 51} ἀϊοΐυση. Αἴατθ 1 Ρ]ᾶπ6 βαπίϊνα υἱᾶϊ 

Ταοιβομίνχα ταθύπ πὶ ὦν. Ἠοιη. Ρ. 640.. 6 δουϊρίανα 
ἰόντων ἄν ἀρυὰ Χόπορ]ι. ἴθ Απαρ. Τ. 4. 8. δὲ εἴτι. οὐἱ-- 
αἷπθ τθοῖθ ἱπάϊοαν Θομπϑίάθυιβ, Τϑέα ἰᾶτηθὴ ΘΟ 16-- 

ΤΟΤΕ ταα]το 140 1]}18 Ῥοβϑιιηΐ, απᾶῃὶ 6Χ Αὐβίορ Πα ηῖ5 

ΔΟΒαυπθηβῖθαβ, ν. 1201., φιλήσατόν με --- τὸ περιυπε- 

ταστὸν κἀπιμανδαλωτὸν ἄν, ὉΔῚ ἄν ποπ τποάο αν θηπαβ 
64 οἰΐαιαι Βυιοαι ΝΙ55. πῸ] τὰ παθδϑαῖ. οἷν. διά α5 
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: ᾿ ᾿ ΒΥ Ὁ Ἢ ᾿ 
ὙΟ]. ΠΠ. ν. 95.. Μαμπιδδίασπμη οδὲ ααΐϑιη 101 δχ οοα!-- 
οὐχ, Ππηρεΐηλ 8 ΠΥ θη πα 5 Βουρατα, ΔΙΊ ΘΠ ΔΠη ΠΙΔΠΥΠ 

1 σΟπ οἰ μπᾶ ΠΕῈ15. ΔΙ Γαΐ 118. δοαία! Θο 15. Ὑ Θυ δῖ} 15. 1681 1-- 

οἶδ ΘΙ Άβουαβϑθ, αἱ ΙΒ... τπαχῖπηθ αν θη 15 ΟΡ 6, ο8-- 
ἰαϊοχὶ σὰ τογοοαΐα,, {πὸ δηἐἸδιοΟρ  οδπὰ ἰουμ81}. ΓΘ511-- 

ἔπ  ΒᾺ1 διιηῖ: ἅ 
ϑινν ἀρ νι Ὁ... νι κι ΤΆ " 
ἃ. ἐκεῖνο δ᾽ αἰαχτὸον ἂν γένοιτο 

β΄. Δικαιόπολις γὰρ ἄν μ' ἴδοι τετρωμένον" 
κἀτ ἐγχανεῖται ταῖς ἐμαῖς τύχαισιν. 

’ ’ 

μεσῳδός: ἀτταταί, ἀτταταί, 
- , ὁ Θ κ᾿ Α ΝΜ 

τῶν τιτϑίων᾽ ὡς σκληρὰ καὶ κυδωνια. 
͵ , ΄ ἃ Ξ: , 

β. φιλησατόν μὲ μαλϑακῶς ὦ χρυσίω, 
! 3 

τὸ περιπεταστὸν καἀπιμανδαλωτόν. 
΄ »-"᾿ - 

ἅ. τὸν γὰρ χοᾶ πρῶτος ἐκπέπωκα. 

Ῥυῖιπο ἴῃ σϑυβιὶ ἃ β]οββαίοσθ {Παΐπμ οἰμωκτόν ροϑὲ αἷα- 

“τόν 8460 6ϑ81 Ρἰαπύτη δὲ αροείνσ, τι 51π|5 4 ΘΙΠ ΘῈ Θ 6[6-- 

ΞΔΗ86 56.511 1π ΘΡῚ ΓΘ 15 οὐ} 1115. Ὑ ΘΈΘΥΤΠ Ἰθοίοῃ 8 

ΘΧοῦ 5. 14. ἀἄοοοτο ροβϑὶϊ. μὸν ροϑὲ γένοιτο Θοίθιη ΘΚ 
Ἰοπίθ. ππ 6 ἄν 1Ππ43{Φ Ἰηᾶ 8558. ΟΘη560. ΤΟ] 8. ΟΙΠ18 

6. τηοηππθηΐονττη Π6 ατικίτητι5. 

ἨΠ5 ἴδπὶ Ῥτο σα ϊβ, τθάθο, τἰηθ ἀοοχιὶς οὐδεῖο, 

αἰ 1Πι4 ἰσϑ᾽ ἄν, αυἱά 5ξ, Θχροπδμι. Νπεϊτι ἄν ΒΟᾺ 

Δα ᾿πηροταξίντπη τοί θυϊαν, 5684 δα ἐπ ἢ ἢ ἐστι ΔΗ] η10Ὸ 60}-- 
᾿ . ᾽ 3 

οδρταΐη, πὶ, φαθτη ΘΟΡΠΟο 15 για Πᾶθο δίηϊ: ἔδρασ ἄν, 
Ψ »ν»2.ϑ ,υ 4) ὦ " - ΒΗ , 

εὖ τοῦτ ἰσϑ'᾽ ἂν, ---, δὰ ἄν διιραπά!αξιν δρᾶσαί μὲ: ἃ 40 

ἼΟῸΠ ἴοηρο δϑϑϑὶ ΤἬ]ΘΥΘΟΠπ5 1 τ, Ἠοιη. ρ. 622... 

Οὐδουθπάππ δϑὶ δἰϊδτα,. {ΠΟΤ 5π 1) ΡΘΥ πὲ ἄν ἀρὰ 

Ἡουιθνῖπ {{π4 οοπιαποῖῖγο αἀάιξιι δα νἰπὶ ἔπι! 6 1-- 

Ῥουβ ἀθοϊαναπάδμι. ἴῃ 6ὸ οἰ{{π5., {πῃ ορονιο, Ποι-- 

τηδππηὶ βοπἐθηἰαιῃ ἴῃ ΠΡ τῸ (46 διμθπα. ταῖ, ἀν, στ, Ρ. 907. 

τοῖοι δ) ͵σβθπιβ 46 Τρ. οἱ δΙοάά. Ψ΄. στ. ρ. 57.: πο-- 

46 15 οἸγπίπῷ δχρϑάϊνι νϑἰτιβίτιν ἀταθοθ Ἰοαπθηα! ἃπ-- 

εἴοτοθπι, 564 Ποχηδμᾶ Ῥοίπι5 Ραυρουνίαίο προ ἀπ ππ| 1η8-- 

ἸΟΥΘΒ 1 ΔηΡΙΒ.1 85. ΘΟΙΏ ΡΠ1Π, τοχίμηθ. Θηΐπ Ὑθυμη 80-- 

ο οοϑϑὶΐ Ὑἱ βαρ οιβϑίμηιι5, Πθυπιάπηῖι5, ρταοίθταπδμι φαρά 
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ὁρίαεί νύχι πο δ εὖ ῬΑ ΠΕ ΘΝ ὦ ἴῃ. 45. Γαϊατυτὴ 

θη} 1}5 οοσιταπάτιη αὐθίϊνον,, αἱ ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαν 
ῬΙΟρΥΪΘ 510: ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕξω, ὕπως ἕλωμαι. Οὐδονίδ, 

4π14 δα τὶ σψϑυιϊταΐθην ᾿μΐθυϑὶι, πὐλατα ΟΡ αἰ ντιι 5110-- 
ῬΙθα5. ἢ δαϊανῖμι. ΤΙΝ Βοος, απο, «πππὶ οἰ ηὶ 

8116 ἄν, υὖὐ ἴῃ καί ποτέ τις εἴπῃσι, δα οσοῃἰπποίγιηι 1η-- 

ΉΜΕΤΡΝ οορταϊίο 516: δὰ ἴδηιθα οορίταπα! γδίϊο ἰΐα δά 

1118 1 οομηραγαία 518 ορονίθι, αὐ νά πάτον 810 δὲ ΤΌγεουῦ 

ϑϑηΐθηϊία ἴῃ ΔΟΟΘβϑίθηΘ Ῥαυ οα]αθ, 481 ἴῃ ΡῬ δοίου-- 

Τα δϑίοπθ Θἰπδάθιη. ἡ ΠΆΤΑ ἴῃ αἴτθνα ποῦ παῖδ ΠΕΡΙ Χ 

ορίατῖνοιϑ ΘῈ ΙΔ ΘΠ οἱ, ἐν νὴ φαϊάθηι τ Σ ΡΡΑΡΘθΙΕ: 
ΘΙΡΘῸ προ ἴῃ {ΠΠ14 15 τηοάτιϑ αα ἄν ἀδβθθθῖς ἀοοθάθυθ. 

Πϑηΐαπρ, Ρεἰιδ ται δα δὰ τουθυῖου, ἀπονυμη 1π|-- 

ῬΊην 5 οατιδδὰ ᾿ᾶθο ὁσητῖβ ἐπβιϊτατα. ογαῖῖο δὲ, ν᾽ ἀθπά πα 

δϑὲ ἀπ σθηΐον, «πϑηιαηνοάππι ροβϑὶὶ 1ῃ θα θη ΘΠ ἢ 18-- 
ἀϊοπθ ἄν ἐΐθυδυὶ, δἱ (πὰ 51 γθρϑε τα πδῖινα ῬΔΡΕΟΌΪ 6. 

ἸοΧοιΡ]α, Βαΐπ5. σα πθυῖβ ροοὲ θυπιαμητπι δὲ ἃἰ1058. ἰρϑὶ 
ΑΓ] )}}18. τατ! αὶ δὲ σαντα ἴῃ Οοπϊθοιί, Ρ. 187. 54.., ὄ᾿ι86 
εἰ ἰββθηβίτηιιβ 88 δὺ, φιοῖ αα Ὑ βθυίπ ργάθοθρὶὶ, ἄν 

τα ἀδιηθη τοροὶΐ Ρο5586 ἴῃ δοάθιν τ161η-- 
το ναι οη 5... 81 διτταὶ τὰ δα γούραπι, 4116-- 

γα δα αἰττὰ νοσαθαϊιπι ροντὶτπθαῖ, απο 

οὐ ἀπὰάδιι .ἀ αι ταῖϊο πρ το μοβϑιῖ, Θυα8 

ἰδὲ δα ϊ15 δοοιγαὶθ οοβιίαίθαιιθ νἀ θηΐῃν ἀϊοῖα 6558. ἰὰ-- 
πΐθ) ἀϊδορθραὶ βραϊθηίϊα ποϑῖνα 80 1115, 4π|86: Β. 943. 

ὙΠ’ 5: π|η}115 Θμπμηἰαγίε: ἑαὰ π ἄθιη σὑοτο, πὶ 8 ΡΘ 10, 

αἸάϊοϊπ5, πὸπ δα τποάδπ γνοὺρὶ, 564 αδἀ 

σΟΠ ον αἰϊοπ θη βθητδηίϊαο ἰδίδτῃ ρανίϊοα- 

Ἰατὰ ρϑυϊίποιθ. Ναπὶ οἱ οϑμίουηηαῖο βθηϊθπίϊδθ 
υδδάδπι ἴπ νουρὶ ἢοάο σϑρηϊίαν, πΘἀ8 ΟἸΠΠΪΠ0 ᾿π|6]-- 

Ἦρο, φποιοίο ἄν ποθὴ μοββὶς ἃ Δ]οάσμι γθυθὶ ρϑυιίποιο, 
ΝΟ Θηῖπι Ῥοϊθδὲ οἱ ἴσως 5ϑογδὶπι ροπΐ, πϑᾷιθ ποίϊο-- 

Ὦ ΘΗ Τρ58 1) ὙΟΘΑΡῚΠΙ οὐ α56π|6 Τουπιαὶ απὸ ΗΘ οὐ πιπαιᾶπη, 

πὶ που, πῶς, 5864 αἰἰαίθ τπ5 ροϊοβϑίαβ᾽ 511 ΠΤ». 

οἰθη αὶ «αἰάᾳθ ἀδθίϊητι, ᾿Οποά ααὰπὶ ὅοάο 

Ὑ ΘΥΡΣ βἰσαϊποθίαν, (πὸ ἀ ἃ 111ὰ5 δα Ὑ οαρὸ ἰπ 651) 
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ποι ρΡοίοβέ, τπιπ πιάση, πιὸ ΡΠ σου, ἃ Θο οοσίταϊοπ6 58-- 

ΟΘΡΩΙ τ ἰα ἰδιηθη, πὶ Δ]185 ποίΐϊοηθ5 ναϊραΐ δά 

ὙΥΡῚ οάπτι αὐτῆ θτθ Ρουϊπάς, πὲ ς01]10- 

ον θτῖ5. 16{π|6᾽ Ρ] ΡΒ Ὲ5 ἀθίπιοθρϑ ἀθῃοηβίνα δἰτατν. 

Οὐοιποᾶο ἐρίτιν δοοϊρίθπαθ᾽ βιιοὶ ἰδίαθ Ρανίτοιίαο, 
1π ἀπὸ Θηπηἰαίίοπθ ὈῚπ 88. γϑὶ βίοις ἴῃ ΘΟΡΠΟοΪ 6ἰ5 ἐθυ-- 

πᾶ8 οὐπηγιϊαίαθ, πῶς ἂν οὐκ ἂν ἐν δίκῃ Θάνοιμ᾽ ἄν; 

ὕυίπητιν σϑτο ᾿χυαΐπ5. τοὶ τπαχῖπια 5πη}Ππάϊη8 ἴῃ πθρα-- 

οπ 6 τορϑεϊία οἰυβάθηυ βϑηϊθηίίαθ: ψϑὶαἰϊ, οὐκ εἶδον 

οὐδένα οὐδέποτε οὐδαμοῦ. {Π Θηπηὴ ἴῃ 1115 πϑραίῖο 
ΠΟΙ ΠΠΔΤΙ πΘΕΤΕ, ΠΒ1 ΠΟίΙΟη65., Δ|186 4{1|5,. δῇ 56πη-- 

ἰδθητϊαθ ρουίθοϊϊοπθμπι δοοθάαπέ, 510 τη 1115 {ποτ πονἃ 

56 ΠΊΡΘΙ δοοθδβίομθ δ Δ ΒΟ ν θη απ Θππ Α 0 6 ΠῚ ΟΡ Ι5 

δϑὶ, 581 δα πάθῃ πὸ ἀα]ϊεα  ϑια, (510 δηΐπι ἈΡΡΘ]]απὲ 
ῬἈΠΟΒΟΡΉΪ) ἱπου]οαν! ΒΆΘΡπι5. γ 6115. {πὰ ῬτΌρυΐα δὶ 
ἨαΤι5. Ῥαγεϊουϊαθ. 510 Ἰστέαν ἀθθθθαπὲ ποίο!θ5. (πι86-- 

4π6. 4πᾶ6 δα ἄν τϑβθυπηλιν, οοτηραγαίαθ 6558. τὖὸῷ 511-- 

συΐαθ βϑδραγα τη ἃ τϑ] οι 5. οαπὶ  ουΡῚ δίοάο οομπδένι-- 
οἴαθ, δι8:} 4πᾶθ 68 ΘΕ ΡΤ ΟΡ τα π ΘΕ οἵα 56 πη !ϑτη : ν6]-- 

αἰ 1 ΘοΡ ΠΟ θα {{{Ππ 51 ΒοΙγαβ, Πα6 ἔπ θ δππ ἰ!α 0 η65 60 }-- 

Ποὶ ροβϑίηξ; πῶς ἂν ϑανοιμι: οὐκ ἂν ϑάνοιμι: ἐν 
δίχῃ ϑάνοιμ ἄν. ἨΠΞ5 ἴῃ τπἰπαιὰ οοασηηθηίαι 5, 146 η{1-- 
ἤθη δαἀπιοποτηῖν ἃ Ἰρϑαμη, πομποο δ᾽ σα δἰητ 
61 ροϊοϑίδ!ι: δυθιθοῖα, ᾳ4πᾶὰ8 οτρι ἤϊοάο 
οατὰ ἄν οοπέππποϊο δαχρτιπϊειτν, Οποά δἰβὶ 

ΔΡραγϑὶ ἱπ4θ, τϑοΐθ οθηβιῖβ58 ἢ θυ πατ 46 ὙΘΥ}15 ἢπ 

ΤΙαϊοπβ Ῥμαθάνο, ᾧ. 188. Ηδιηά., ἐφ᾽ οἷς δὲ ἐσπούδακε 
τῇ γεωργιχῇ ἂν χρώμενος ἂν τέχνῃ, αἰΐδταπι ἱπορίαπι ἄν 
ἔπ αὖ τηυΐανὶ ορονίθεθ, ἐδιηθη ἰὰ [ἴα 6δϑὶ ἰοοῖτοο, ἀαῖα ἄν 
ΒΘΙΏΡΟΙ δὲ πιοάπτ Ψ ΘΥΡΙ τϑίθγαϊν πθοθϑ88. δϑί; 
ἑαπέπηπι8. ἀρ θϑὲ, τοῦ ἃ] ]ουϑιὴ ἰγαμαΐατ, τιὶ ΠΟΟ 5} 60}-- 

ΟΘΒ5111) 6556}, οἰΐδτῃ ᾿πίαρτα δϑϑθμὶ 114, αὐδὸ ἔξθυπιδῃ-- 
15. ΘΟΥΡΡία Ὑθυ]θϑίσηθ τπαϊοαν. ἵΝδ1) ᾿ἰδίο ῥϑοῖο. δὶς 

Ροββοιΐ, οὐθᾶο, ψεῦρα οοηῃβίτωϊ: ἐφ οἷς δὲ ἐσπούδακε 
γεωργικῇ ἂν τέχνῃ, χρώμενος ἄν, 5ϊσαί! 1058 1πιθυρυθίδ ΩΓ 

Ῥαυιλολρίυμῃ ἔῃ ορμίιοοῖ, Ἐ]Θοίχα ἄγγελλε δ᾽ ὅρκῳ, προςτι- 
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ϑείς, 46 4ὰο Ῥ] τα σΟΠἸ ΘΙ ΠΟΥ] τσ ξαν ὦ ΘΟΡ ΠΟ] 15 Ο 6-- 
αἰρ. 0]. ν. 465.. Ποῖπάο γεωργικὸς ὧν εἴη ἄν πϑ5ὸ ρο856 
αἰεὶ αἰδὶ 510, αὐ ἴπ εἴη νἱβ ΔΕ θα ᾿πδιϊ, θο 5 πη] 1οἷ-- 

ἴθι ῬΓῸ οὐρα παρθαίαν : ααἰὰ ἤᾶθο πρααϊξ μι ΘΟ] 6 πὶ 
βϑηϊθηϊίαι οἰοουθ, αἰϑὶ γεωργικός αὐτνῖθυτ Ἰοὺ ἀἀ4α-- 

ἴα: δἴαι! ἄν ποὺ Ὀοϊθϑὲ 5 ῬΟΠΪ, πἰϑὶ ποίϊομ 685 δἰηΐ δ 
απ ρ]Ίσθπὶ Θατπἰϊαϊ πὴ ραναίαθ: οὐσοὸ {Πι4 Θχρ] αν 

ὨᾺΠ]}0 πιοῖο μοΐδϑί, ῃἰδὶ εἴη) νἱ αἰτεῖται ρναθάϊταπη οχί-- 
βϑιἰπηθίαν, Ναὸ νετο, υἱ ροϑβὲ οὐ ν6] πῶς 6ϑ5ὲ τιβιξαΐα ρῶτ-- 

ἀΐοα!α,, ἰΐὰ ἃ} χαΐί, δεΐϊαμπι, δϑοίϑοὶ ροΐδϑί: ποῆ θηΐπὰ 
ἢοο πουᾶμπῃ ποίϊοποιν αἴΐουε, 564 ἰπίθ μα! ρυίονγθιη ἰδ η-- 
ἐππηηῖοο. Ῥεοϊπάθ πᾶ Ἰζοθηίιβ ἀθ Ποὺ σοπθτο 6χ-- 

ΘΠ}014 σομηπιοιμιονανις, αἱ οχ Ῥ]αίομῖβ Δ 161)». 11. γν. 149, 

Ὦ., ἀλλὰ κἂν εὔξαιντο ἂν γενέσϑαι, εἴ τῷ μὴ παρόντα τυγ- 
χάνει, αἸζογιιην ἄν Δα γτ65 1185 βρθοίαϊ, 4ιὰ5 415 ορία-- 
ψϑυϊέ, αἰθούσῃ αὐ εὔξαιντο, τὸ πᾶ πηᾶ σα Θμ ΕΠ} 56}--- 
ἐθηϊαθ: εὔξαιντο ἄν, οἱ ταῦτα ἂν εὔξανντο: τρίαᾳιθ ἰάὰ-- 
ἸΘη Ὑ ΘΙ τ ΠΔ Δ5ΒῈΠΊΔΙΠ1, μΘΟΘ588 Θϑῖ, {πὸ ΠΠῸ 1 0-- 

ἀ 1118 5 ροϊθϑὲ οἵτοῖ. ἤθιρθ, πἰδὶ 50116}018. ΘΧΡΥΘΒΒΊΙΏ,; 
Ἰηθηΐθ βδαρρίθπάιμη, σνϑίτ τη 115, 4π86 ποίαν! Ρ. 1θ8.. 

ποπΐδην δπΐθηι ἄν 56 ΡΥ οὐπη δίοίο Ὑ 6}}}} 6858. οοη-- 

Ταποῖτ πη ΟΠ πλι5., τϑοίθ ἰϊαπι οατῃ ἱπῆηἰγο ρῬαγ οἱ -- 

Ῥίοςιθ βοοίαϊαν, αἶα Παθο δα οὐΐδυ15. δοα! νίλη διιπξ 

Ἰάοπθα, ρυδθίθυιιαμν οοπηϊπποίγνιὶ, δὲ φαδμάδιη αϊιαϑὲ 
ἀθο!παϊοπθηι ρὸν ΔίοἊοβ Βαρθαΐ: πο Θηΐπη ἱπ [Ὁ ΠἿ5 
ΘΟ] ΟΡΊο15 δϑὲ Πδθυθπ 1}. 

Τταιθ Ὠ181] οϑί, ἅπὸ ῬΤΟΡΔΥ ροϑϑῖς, ἄν ποῃ δά 
ΔΙοάππι 584 δὰ βἰβεϊϊοδιϊομθιι Ὑ ουθὲ ρϑυηθ 8 : οομΐγα 
Ῥθυμηλ]τα., «πιϊγτι5. ποϑίνδτη αἰατθ απ  ] στ. 56 ηΐθη-- 

ἔᾶτη ἐπθαιηιν. ΑΡ5. ἡπὸὲ 4ππτῃ ἠἸἰδοθα θυθὲ Ἠ θυ  μΠ5, 

ὙΔΙΠ5. 110615. Θιπη 6] 51} ρανίίουα. ἤδο γθῦὸ 80} πὰ 

Ταῦ η6 ᾿μ 6} ΠΠ1σλλι", σαν ἰδ ποθ 6 που 56 αἰ} ϑναπὶ π6-- 

ΟΘΒΒΑΡΟ εἴην ϑεύς οἱ εἴην ἂν ϑεός, αἴία δἰΐατη, οὐχ 1η-- 

ἰθουτπ ΠῸΠ 51}, 101 ἄν δα εἰ ν68] ὅτε δοοθβϑϑϑυῖ, 510 εὐ 

ἐάν 51} νϑὶ ὅταν, υἰνατη σοηϊαποἰΐντπι 4415, 4ἢ ορίαι-- 

γῆι, ἀὰ ἱπαϊοαίγιιη, 14. ργογϑιιθ Οὔϑουν απ) Θδϑθὲ, 81 
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δα 5ιβητοαι Ομ θη Ὁ δα ὲ ποη δα οάτπι τοίθυγθίιτν, οἱ-- 
Θδηΐπη ἰβία ταΐϊΐομθ 181} αἄθο ορϑίατθ ἀθθθυοὶ Παθς ἥοάο 
οὐϊοσπαι8. Ῥαυ οι], «ποι αἀπηοάτιτη αἰ} ομϑίαϊς που 

Ὑ61 πως οἰβά6ηι ραγεϊο} 15 ἀβρθυβαση. ΑἸ(ῸΣ ἱτητη ΘΒ Π 1 
αὐαπέμππι ἰπίθυθϑβθ υἱθπητι5, οἷ Δοάο ραν ςπία ἄν 
4645, ηὩθο Ῥοβ588 οΠθ θὲ ΜΟαΟ δαϊπμϑὶ. Νϑ ἃ} ἰτη-- 

Ῥϑιδῖνο ἴδηι 5αρτα ΟΠ θτΐπλιβ: απ 1Π6ΙΟΔενΙ ἔπ ετιτο 

Ῥοΐθϑεὲ Ῥγωρίθυ. ποίϊοπθιῃ ᾿5ἰϊτπ85. ἰθιηροτῖθ. ΘΟ Θηΐθι 
ῬΑνΕοα]αΘ, πθς ἰδθῆθη “πονβ πηθάο: οὑπὶ ρταθίου 

ἰθιηρου δ Ἱπάϊοαϊν 5, ἔλεγεν ἄν, εἶπεν ἄν, οο640 ἰαηά θη, 

ααἱα οϑϑϑὲ, πὶϑὶ δίοά τη Ὗ δυθὶ 564 51:5 1} σα! μ 6} αὐ ῇ-- 
οονθὲἢ 

Νϑοΐεαν ααΐθη οὐτ ὈΤΘΘ θυ ἑ εἰ ἐθῃ)ρΟΥ 5 ̓ ἸπἸοα ἐν 5, 
ΠΘΙΡΘ,. ἱπηρουΐθοι:, Ὀ] υϑαποιηρθυΐθοι! δὲ δουϊϑίὶ, η6- 

ΟΘβϑαυῖο, 4π|ὰ ΟρΡίδΕΥ δ᾽ 5 ΘΟ ΗΘ. 5 ΠῸΠ (πιο ργαδίθυ- 

ἴϊο ἰδθιηρουθ ἢθὺὶ ροϊτιϊδδθὲ, δ φποά ἔαξανο ποία 

6556 Ῥοβϑιίξ, βίρηϊποαμ: οὕτὴ ἐπ ἀϊοδιϊν 15 ρ τα 656 πο 

ἀ1ᾶπ Θχρείτη θη ἐθτ5. πϑαπϊξ, απἴα ἐπῇοσδίμηι οϑὲ 
ἀδίθυϊαβ δ᾽ ἴσθῦθ πῸ]]ὰ πϑοθϑϑιίαΐθ οοσϑηΐθ, 4 ππιη [πὶ 

Ῥτομηρίι δἰ ἢ}6}1π|8.. 

Αἰᾳαθ 14. δίθο ταϊΐοηθ Ῥυαθβουρέι τιϑῖ15 οἷ σοη-: 
βαθίσο σοτηρύόθαγιί. Νά {ππη} ἄν δα εοορίαῃ 611-- 
οἰεπάδθ τοὶ βρϑοϊθὲ, 1ῖᾷά δὲ πίττα δ8 σοηυ θη 5 

εδὲ ορίαϊίνο, 410 δ᾽ 414 ρΡο558. ἤθυϊ οοσέϊζαιν, {πᾶ1 
ἰηάϊοαϊϊνο, 4πὸ ρϑα υὙϑυὶϊίαϑ τοὶ ἀθοϊαγαίιν (4 ποπίαμι 
παηάιαπι δα ἥοάττη ποπ φΘυεϊη61) δὲ πιάση οϑί ἴπ 
ςομδίδητία ο΄ 6 Π 41 ἀοσοιπμηθπίμμη. Ταπίυχῃ ἰρῖταν τθοῖθ 
Ῥταθοθρὶὶ (ἀναμητηδίϊοιι5 116, αιοᾶ ἄν, ἱπαᾳαῖ, ἐνεστῶς- 

τι καὶ παρακειμένῳ οὐ συντάσσεται: ἡποηίδη) ρ61-- 
ἕροῖο φποφαθ Ῥγδθβδθπίΐα, δὲ δὰ 4αϊάθιῃ ἀρβοϊαίαθ τοὶ, 
τη ]οαῦαν, ΝΙΒΙΟμἾπτι5. ὑθοθηϊογθβ 4 ἀπ ΟΥ̓] ἂὐ- 

ΠΡΟ 5π0 Ἰοατθη! βοϊθηἰίαπη απἰουθυίθειπΐ, ἃο ῬΥΠῚ5, 

ᾳαδηα θη οοηῃϑιθίπα δ οΘΟρ ποβϑαπΐ, ΠΙοθη ἰδ} 18 

γϑίθγιμ βουῖρία τἰνοάιχουιπί, Ῥοϑίθυίουβ δθίδὶῖ5 1η0-- 
ΤΟ ΘΟΥ θέ πὶ Π1}1] ΠΏΟΤΟΥ : 5664 Βυιποκῖι5 ἀθργανανῖΐ 

ΑὙδίορ μαπὶβ ἀϊοιϊϊομθιη. ἴῃ ΟΠ μβῖθι5, Ὑ. 878.» 
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Ἐφαυΐῖ. ν. 1181., δὲ οὰπὶ ΝΌΡΙΡ5. ν. 895. ῬΙυΐαμ, τ, 
885.: πᾶπὶ Ανΐπαμ νϑύϑβιηῃ 1069. Θηγοπ αν ἑίμιι5 ἰη (ὁη-- 

σοῖς, ν. 918... εἶν, Ῥναθίαι. Ρ. ΧΧΧο, ἃν Τούρ οου-- 

ταρίθὶα ΠΡ Θναῖτ 8 1άτ δϑὲ ΘΟρΠοοἾ65 ἴῃ Οράϊρο Ἴ Ὑν., γ6-- 
Ῥα]5ι5 δϑὲ ΠΊΒ θυ ι5 ἴῃ Ῥ]αϊοηῖβ ῬΠαθάομθ ᾧ. 89. Ἠοἰπά,, 
ἴθ ΑἸοϊθαάθ χινδυνεύεν γοῦν ἀπάτη τοδί οχ 8158. 

Βυϊπαπηι5, ἴθ ΧΘπορῃ. Ηΐου. ο. ΠΕ ᾧ, 6. ἴᾶπὶ ρυ]-- 
ἄδην 1585. αποϊουϊαῖϊθ 50] ΟΘ οἰβσῆτι5 οσοπΐθκέι Θ ΧΟ 5115: 

ἀσπῖψαθ πη ἤγημποὸ Βομηθυῖοο. τῃ ΐθγοιν. ν, 994. οὔτε ᾿ 
τί κεν ταύρου λασιαύχενός ἐστιν ὁμοῖα, αἀἴπι Θ5ὲ ἡαθτηι 6 Χ 
ΒΟ]ΟΘοΐβπηο ἔδοῖτ5. οδὲ Οθηΐδανιιθ. Πατ6 ἴῃ Πᾶποὸ ρᾶτ-- 

ἔθιη δ] 1οῖοῦ {ὉῸ1| ΤΟΥΒΟΙ 5. νϑίθυθϑ διά! τ] Δ ΡΊ5 705 

ἀΠσθηΐα, φποὰ ΔρΡρϑαάῖοθ δα ΤουρΙ Ἐπιθη δε. 61{ἀ-- 

ἴυδοϑὶ:  οοῦ]ἃ ἄν ρτα οϑθπίϊ ᾿παἀϊοδῖίνο πὸὰη-- 
4 τ πὴ αἰ ἔπι, ἀπποϊδ οπθατθ δα ΠΟΘ Ἶβ8885, ν. 419... 

ἴῃ ΑΥβιορμαμΐβ ἴοοο ὁχ ΝῸΡΙ 5 δαάθιη ἀθ οαυβϑα ἀοοὶθ 
Βυαποκῖο ἡϑραρπαν, ἘθίθΠΠ ἰρίεξαν ΠΘυπηδ απ ΟΡ πο 

ἐθ ἥκει ἂν δα Δίδοθῃι, ν. 185.. πϑαι6 μοΐθϑὲ οἵπὴ 561 616 γῸ 
δρᾶς ἄν ρτορανί ἴῃ Ἐπνὶρὶ 415. ΕἸθοῖνα, ν. 1116.. Ναιῃ ἀ68 
σΟμϑ γα οὕ Ομ ν Θυουιπ πη Ἰοαατεϊομ οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ τϑοΐα 
ἀπ ΠἸοανῖΐ οἵτη ῬΟΥβομ6 ἘΠΠπ5] 6 ἰτι5 δα ἔπι τῖρ. δθαἀθαπι, συ, 
Ὁ11.. Ῥδὺ Τουαβ515 τηΐσιπὶ νἀ θαίαν οαἱρίαμι, οὐκ οἶδ᾽ ἂν 
εἰ πείσαιμν ᾿ϊὰἃ Ἰμΐον 58 ἃρία 6558; ἡπᾶ5ὶ οὐχ οἶδα εἶ πεί- 
σαν ἄν ἀϊοοτοίαν, θοάθηιημπθ πηοάο Ῥ]αίο 5 συ θῦρα δάθο, 

οὐκ ἂν. οἶδα εἰ δυναίμην 6558 ἀοροϊρίοπάα. 564 ἄν δηΐθ εἶ 
ῬΟΠΙ ΡΟ556, Ῥν ΪΟ1}}15 ΟΌΤΗ ορίαϊνο σομϑίν οἐ5, Φο ΘΠ 
τηδηἰ οϑίο ΘΟΡΠΟΟ 15. ΘΧΘΗΡ]|0 ἴῃ. Θρϑάϊρο ΟΟ]. ν. 1670. 

ὡς μάλιστ᾽ ἂν εἰ πόϑῳ λάβοις, ΒῚ οἷ εἰ ἃ πρτόναπι οοπβθπ-: 

5. Πάδθιη μαρβὶ, δὲ οσοῃϊθοῖαναθ οοποιϊδαπὶ Οδηΐθυὶ, ἐπη 

δα, 4πῶ86 ἃ Ῥυπποκίο γοίθπία, ἐν πόϑῳ, ὑππι εἰς πόϑον, 

ἔδοῖῖθ Ὁ Θβαθῆθσο τθοθρία. Ὑ βου πθχιβ ᾿ἴο οϑὲς: 

ὡς εἰ μάλιστα ἂν πύόϑῳ λάβοις. Οὐοπδίγιοίίοποπι πδμο ΠΟΙᾺ 
ἀπ ργΟθ  Ὀἢ Ἡφυτηδημε5, (απὸ ἴῃ Θα πάθη τηοάτπ ἃ -τ 
φορὶῦ Α βοῦν ἴῃ. Αρδιηθιιηομθ, Υ. 868., ϑεοῖς δ᾽ ἂν 
ἀμπλάκητος εἰ μόλοι στρατός, αὦ Ψίρεναπι, ρΡ. 850. 
ζιαηιθ ἴῃ ῬΙαἰομὶβ Ὑθυυ 15, οὐκ ἄν οἶδα εἰ δυναίμην 11ὰ 

ἔρυθ ϑαπὶ οοδριῃῃηθηίαία τπθηρτα, αὐ ἴῃ ΔιΙϑ ρα μ15 
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ΛΟ υμθηϑίθηβ, συ. 19., πῶς τοῦτ᾽ ἔσεισέ μου δοκεῖς τὴν 
καρδίαν 5886 ΤῈ Δ ΠΑΡ ΘτΘ ἐθηϑι ΥΥ ΟἹ ἤτι5 ἴῃ ΠΡ 6] 56 ο-- 

Ἰανιπὰ Ῥἰαΐοη, ἡ. 18... Ὑ αοῖ δά ρουβυδάοπάπιι Χ πος 
Ῥβοπείβ ἀἰοίΐατῃ πὶ ΟΥὐτοραθάϊα, ΠΡτὸ 1. ὅδρ. ΥἹ. ᾧ. 41., 

οὐκ οἵδ᾽ ἔγωγε, εἴ τινα λίποις ἂν τῶν πολεμίων. 
Οὐδ θὴ πὸπ μῬοϊοϑὲ βϑραταίπη ἀ16] 5'πθ ἤγρο-- 

Ἱποιίοα πα δέομθ δἰ πβιηο! οὐκ οἶδ᾽ ἄν, «ᾳιια51 γ6]-- 
165 φύὸ ἴστε που ἵπ Ἐπρ. Ηδυδοα, γ. 89. ἴστ᾽ ὧν ᾿ 
Ἰ5ανρανθ. 14 «πππ Π1110 τη 040 ΠΡ μγανῖ ροβϑίξ, σονγαΐ, 

Ἠΐ5. Ῥιθυϊίθν θα ροβίιβ, τὰτα πἰ ἄν ρανεϊοι!αθ παίπ- 

Τὰμ 1 5 ΓΘ], ΠῚ τπὖ ἀτηθέσπια φπαθάδμη δὲ οσοπέγο-- 

ψϑυβίδθ θ]8πᾶ, δὶ τηοάο ρόβϑβϑϑῃι, Εἰ πἀίοσατθιη, ἀροτθ-- 
ἀἴον ἰότη δα βδυτητηδηι ἃ ΘΒ ΠΟ ἢ ἷβ Θ΄ π5, 4πᾶπὴ } ἔμ 1 10 

Ῥιοροβαΐ, αοδα ἴπ δηπηἐία θη6 Πδϑτα ορίαϊ νι ἃ" ἄν 

Βοιπηρὶ {πθαῖ. ἴπ 400 δὲ 1111 τη] Θυγᾶτ 6 αἴάαθ ναρανῖ 

ὙΙἀθηΐαν, (11 14 ῬΟΘῚΪ5 ΤΥΤΙΟΙΒ... ΘΡΙοΙ5, ἐτα σ᾽ οἰϑ 18 60 Ὲ- 
οαβϑουιηΐ, ΒΙ]Ό5886. Οὐ Αἰ! 15 ΒουΙρ ον θι15 οτηπίπο 46η6-- 

ϑαγιηΐ, δὲ 411 τῸ ΔΊΟΥ θτ5. ἀ18 16 οὐ5. ἐδ ἢ 418} 11|50181-- 

ἀΐαιη ἸΟαΊ ΘΠ ἰδυρίθηΐθθ 0 ρο ον Αἰιϊοονατη 561-- 

ΤῸ Πη6 γὙ8] φροθίϊεο ψ8ὶ ρϑάβϑιυι βθοϊ αϑουπηΐ, Νάπ δὲ 
Ξϑηθτᾶ Ἰοααθμα! απαθάδπι δυιηΐ, 1ῃ 4π1θ1τι5 ΘΟ Ομ ΪΠ0 
Ὅτάθοιβ Βοπιὸ φροίαϊς ἄν αὐ ορίαἰϊντπι Δα π 6τθ, οἱ 

ἐαπία οϑὲ ἰϑϊπ νοοιΐαθ ν]5 δὲ σναυϊίαβ δα τὰ οᾶο8 561-’ 

ἐδηττασιτ ναυϊαπάοβ, τὶ ῬΑΓΡῈΠ οσοτάδίοβ 608 ΒΟΡΙΡΊΟΥ 65 

Τα 556 ΘΧΊβ τ 61}. 401 61π|5 μοϊθϑίαἑθ 5616} οοβϑ υἱέα, δά-- 

᾿θοΐδιη Θᾶπ| δὲ Ῥιδθθυιηΐβϑαην [πὶ Ορίαίινο {χία ἃ δεῖ 

τηδυϊπί. Οπδουθμπάπμι δϑὲ ἰριίιν, «(πο }} 5ΠΠΡ]1015 

ΟΡίδΕνΙ σῖπι, 40.8}15 δϑϑϑί, βΈΡΓα ΘΧΡΟϑιτηπ5, ἡπᾶθ 

βϑῃΐθηίίαθ ΤἸηυθηϊαπίαν, (ΔΕ ατη Θἷτι5. ΠΟΊ]Ο 511 ρυορτῖα. 
Ἔδρονϊπηιβ ααΐθν ἴθ Προ ΒΘ ΠΘΓΘ᾽ ργδϑίθι ορὶδίττη ἀπᾶ8 
δάδυιο οοριίαμαϊ! 5ρΘ0165 παΐατα ΘΟΠΒΙΠ], ἀππη} σοὶ 

Αἐῖτι5 ΡΘυβομᾶ 8 οοϑιΐδεο ἱπιθ! Πσιξαν, Ὑ61 4}1-- 

«4 Πυροϊποίϊουπη 118 ρομέζιν, αὖ ἃ 1050. 4π| 1ο0-- 

“αἰέν, ποη οοτῖα ταϊΐοπθ, 5686 {πὸ δ) 60-- 

Ειίαπαϊ ἀτθιίτϊο δι δαπηρίπι. Αἰαιθ, πὖ Βῃς 

ἘΧοΟΣάΪαν, ρθυβρίουθ μος, αυϊά 511, 1η!θ!είϊαν, θὲ 
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ορ αι δἰ υδάθπι Ὑ ἜΥΡῚ οιΐαμν ῬΘ. σοπ ἀπ 6 η] δϑὲ δα-- 
αἰτι5: υὐ κακῶς μαχέσαιτο, εἰ μαχέσαιτο. Τα ἱποριεἰϊδ5-- 

τηῖ8. δϑϑδοϑί, δὶ 48 σϑῖϊθὲ ἄν βϑιθί πη σοτο ορίδεϊνο, π60 

ῬΙΟΡανΐ Ῥοβϑβθῖ, ἢἶδὶ τη 6115 Ὑ61015. ἱπιθυϊθοίθηι, κακῶς 
ἂν μαχέσαιτο, αὐ Ῥαγίοιΐα δα την θυβᾶμη βθηθ ἢ Ϊ 8 1} 

Βρθοίαντθι, 4ιδϑὶ χακος μοαχέσαιτο τηλῖτι5. Ψ ΘΥΡΙ ποιίοπθιι, 

ἜἰΠοθνθπῦ: ἀποπίδηι ᾿ϑέλπι8. 5. ΠΡ] 6 Χ Ὗ ΘΙΡῚ γαΐτο ἰρϑὰ ἴῃ 
οοπαϊίοηθ Ποία οονπῖίαν. Νά 14 απ] άθιη ἀρυά Α6-- 

ΒΟΠΎ τ ἢ ΔΡΑΙΠΘΙΠΠΟΙΘ, ν. 1057. οἱ 1405., πείϑοι᾽ ἄν, 
εἰ πείϑοιο, εἰ χαίροιτ᾽ ἄν, εἰ χαίροιτε, 58 πΘ(ᾶτ ἀΡΡΘ 

αἱοία Θχαυϊδίΐθατιθ, 6 ΤΠ ΟΡΡΟΠᾶ5 4τιᾶ650: {Ππ4ὲ ϑϑὲς 
ἸΠΟΤΘΙ ΘΙ ΘΥΘ65, 51 Ἰυροτοϑῖ: Πποο, Ἰοθαΐ σαπὸ-- 

ἄδθτθ, δἰ ΠΡ δὲ, «τοῦ μ᾽] 6 πἶπ5. ΟΡ ΠΟο165 ἴῃ ΕἸ θοῖσα, 
ν. 1457... χαίροις ἄν, εἴ σοι χαρτὰ τυγχάνεν τάδε. Ὑ Θνίτ 
τοιιοίο ἰϑίο Ῥγονυϊαξὶβ δουπηῖηθ, δοοιτα ἰϑϑίμηθ αϑὲ ἀἱ- 

οἴμμι ἃ ΟΡ Π06018 'π Αἴαοθ ν. 908. ἤδετη., 

ἧς ἀκμαῖος. εἰ βαίη, μόλοι, 

οἱ οὐπηΐθιιϑ. οτηπΐπο ἀταθοὶβ ΐα Ἰϊοα : ῬΥᾶνΘ, Ὑ6] ἔπη6- 
Ἰοραηίθν ἀϊοθυθίαν αταθοθ: ἀχμαῖος, εἰ βαίη, μόλοι ἄν: 
πᾶ ἰᾷ ᾿ρϑαπλ σ ΘηγΘ νο]ιπίανα οομ 0 η6 ἀπίθ θϑὲ 

ϑιπηρίαπι: ἀπδπαιδιη {ΠΠπ4 ῬΘῚ 56 τυ ] 8 ΘΟ ΘΠ, Π6Π-- 
ἄσπι, «πο ἀοοιδϑίπηῖϊθ Ὑἱνῖθ Ρ]δοιθναὶ, ἀχμαῖ᾽ ἄν, εἶ 
βαίη, μόλοι. Αάἀδο ἱπθυμπηθ8 διιηΐ, (1 1π ῬΡΟΒ8886 ΟΥ̓ΔΙΪΟ-- 
τΐ5 αἴθ θναβθ 56 Ἀρβδοοπάππε: 4πὶρρθ ἴῃ 60, 4ποά ταί θ 6 
ῬΥΪι5 ααδτῃ οοηδιθιπάη8 Θϑὲ χροπβάθαάυμι. Νά ἴῃ Ππιπο 

γτηοάυτῃ οὐ πιι]α δαπὲ δοορίθη ἃ ἀραα ρορίδβ, δὲ ἀρυά 
Ῥϑάθβινβ οὐδ ]ομθ βου] ρίουθδ ΠΟΠΠΏ]]α, Ἰιοθὲ οομα 0 
᾿ϑιυϑιηο αὶ ἤθη ἀἰβθυῖ δ ὙΘΥ015, 584. ἀπίπιο 5᾽ζ σοιρι6- 

Ἰθηθα. Ομδδ 5ρ6οῖ85 οαπθμά!, τιῖξ πιδρ15 ἴῃ ΟΡ ΤΩ 18 
511 Ττϑιφιθηϊαϊα αἴαθ. ἃ ΡΟϑίὶβ δάδιηδία, πθὶ, βθηθηΐῖα 
αἰγατην 15 οοποθαθηΐθ, πᾶθο ν6] συδίϊου δυνῖθι5 δυδί, γ6] 

τηθίχο σΟΙΠΠΟΘΙΟΥ,, [ΔΘ ΠΘῸ 1ῃ 5ΘΥ̓ΒΊΟΠΘ ἃ} 88, 51 Τὰ-- 

τὸ ϑυδάονθὲ, οὐσουθῖνθ, ἀρ ονρουα ροϊπθυπὶ. Ορίπηθ 

ῬΊαϊο ἴω Τμθαθίοίο, Ρ. 166. Δ. Ηϑι., ὃ. 60., ἐὰν μὲν ὃ 
ἐρωτηϑείς, οἷά περ ἐγὼ ἀποκριναίμην (ἱφο!οοὶ εἰ ἀπο- 
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κριναίμην), ἀποκρινόμενος σφάλληται, ἐγὼ ἐλέγχομαι. Νε-- 
βοῖο, ἄὸ ἴπγτθ ΒΌΚΚουιβ οἷά περ ἂν ἐγὼ ἐποκριναίμην 
Ῥοιβουίρβθυί. ϑϑά ρυίο θυ 518 ϑροπὲθ Ὁϑουθι 6580 
ΠΡ υοΥῖβ πϑιι5. Γμπου] δηΐου Δυ]ϑίοΡ ἤδη 65 Ῥϑάθϑευὶ βουῖ-- 
Ῥίον: μὰν Βαροπάυβ ἰη Αὐ]θιβ, συ. 180., ὥςπερ εἴποι 

τις, τόπος. ἈΘΙηΡΘ εἰ εἴποι, «πιᾶτι ἐρβάτη βϑηΐθηζίατη Θ0}-- 

Ἰθοίαμο τηπϊαπάοαιθ. ἄββϑθαῖ! {υιβίτα σομδ: ϑυπηῖς 

Βυυποκίιβ, ὥς τις εἶ λέγοι, αἱ 146 πη) ΑΥ]᾽ϑίορ απ 65 ἴπ [ 8-- 

Ὧ15, γν. 1168., ὥςπερ εἴ τις εἴποι γείτονι.--- ϑε4 

Θαάθῃιν Ὀγουϊαίθ Ῥ]αΐο 1 ῬΠαθάοπο Ρ. 87. Β. Ηδϑι., ὃ. 82., 

«στη. ἀϊοοιδὲ: ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ ὁμοίως λέγεσθαι ταῦτα, ὥς-- 
πὲρ ἄν τις περὶ ἀνθρώπου ὑφάντου πρεσβύτου ἀποϑα-- 
νόντος λέγοι--, ποὴ μοί ἄν ροβὶ λέγοι οοἸ!οοατο, φυοα 
ἀρϑιυι Πγροιποίϊοα οοσίτζαϊίοηθ δα οὶ ραπάπτη οϑὲ, εἰ λέ- 

γον: 5684. ὥςπερ ἂν λέγον ροϊαΐϊξ, πὲτπα αἰἰι δ αϊαχη 81Π1-- 
εὐτοίίν. Επτὶ ἰϊα ρ]δατθ 1η ΘΌΡΠΟΟ]15 Οβάϊρο (ο]0ῃ. ν. 42.» 

τὰς πάνϑ᾽ δρώσας Εὐμενίδας ὃ γ, ἐνθάδ᾽ ὧν 
εἴπον λεώς νιν, 

ὁρίαϊίνιβ εἴποι δὲ ᾿π θ]Πσοπάτ5: ὅ γ᾽ ἐνθάδ᾽ ὧν λεώς, εἶ 
εἴποι, εἴποι νειν “ὐμενίδας τ πθάιθ αἰπἴον ἴῃ ΕἸθοῖνα, ν. 

800.., ἐπείπερ οὔτ᾽ ἐμοῦ καταξίως πράξεινας,: 50}16ϑὲ εἶ 
πράξειας. ΝΟ ΘΟ θη 6 ΠῚ ῬΙΟΥΒῚ8 {Ππὰ4 ἴῃ Οταΐγιο 

ῬΙαϊομῖθ, πάνυ γὰρ ἡδέως τὰ ἐπίλοιπα --- ἀκούσαιμι, τά 

εϑῖ, 51 δια γ θη, ΡΠ στ νοϊπρίδϊθ διι-- 
ἀϊτθιι: Ξε ΒΟ Κοσιβ ρΡ. 81. πάνυ γὰρ ἂν ἡδέως --- ἀ- 
πούσαιμι Ῥτοά!άϊ!, ηαοά ρῥταθίδγδμα., δὶ ΠΡργόνιτα [48 πΐ-- 
εἰϊαν: οδὲ ϑηϊίη δϑαῖβ ἔθ Ό 65 Πᾶ60 Ὁτθᾶπδ Ἰοαιῖο. 

Β6116 ἀο] ββοθηβ ἀριια Τδοονίζαμ ΔΘ πα] 8 δὰ ϑ1ι88 γ85 

αἰξθπίι5 Τ4γ1}1]. ὙΠ1Π|. γν. 90., Σύριγγ ἃν ἐποίησα καλὰν 
ἐγὼ ἐννεάφωνον, Ταύταν κατϑείην᾽ τὰ δὲ τῶ πατρὸς οὐ 

χαταϑησῶ.: πᾶτη δα ταύταν κατϑείην οορτϊαΐ, εἴ τι κατα- 
ϑείην: αὐ 51 ποβίναϊξττη τοῦτα ἀἰοαθ 4116 πῆδ115: 416 

Ἰορίθ 10} ΑἸ] πη α!18 πἴθάθν. Ρίμπάανιβ: τὸ γὰρ 

ἐμφυὲς οὔὐ αἴϑων ἀλώπηξ οὔτ᾽ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλά- 
ξαιντο ἦϑος: ν1ρ68 ἂς Ἰθοπδ5 δἰ αὐἰὰ πιαϊεπὲ 

οοιΐθ ποὰ τητπϊαγδεϊπέ παίτι αι, Θθμηχηᾶ 508-- 
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ἀπἴαῖθ ΔΛ Θϑ ΟΠ 15. δ ἄθοουθ ῥ]δῃ δ. ἈΦ ΤΡ ἀπ Λσα-- 
ἀπθπομο (6 ΓρμΙσθμΐα ἱππηοίαπάα, τ, 995. 5.}., εὖ 

γὰρ εἴη, ἰά οϑ᾽, ΡΤΌΒΡΘΙΘ οοπέϊπραϊ, δα α1- 
ἄθιαι οοπεῖ 5 ἃ(. ἔ 

Θοίοθοθ δπΐθηι ἀτοῖ ἐπι κεινὸς εἴην ἴῃ ῬΊπάανὶ ΟἸγΡ. 
1Π|: νυν. 81., 5] τ|5. 6556} : Ορί πη. ϑομο] αβίοβ 1116 
δὲ ἴῃ Ἰοθβο φιυάθη σιανυίονθιν βϑηϊθηΐξίαμη: κεῖνος εἴην, 

α ἐΐπ απ 511 1116, ποιλρ6 ὁ τῶν δυνατῶν ἐφιέμενος καὶ 

μὴ ἀδυνάτων ἐρῶν, ἀἘπ ροΐπι5 οπχηῖμπο σοφύς : τι θοοϑϑὶξ 
δηϊηὶ: τὸ πύβσω δ᾽ ἔστι σοφοῖς ἄβατον κἀσόφοις. 16(π|θ 

τα 6586 5101 μ᾽ ΥΘΈ 511). [.8]}} 6] ται { 41 αὐὐθιι5. ΕΣπάίατιϑ 
βϑαίθη 5. οαΛ πὰ 818 δοϊθαῖ οοποϊπάθιθ, τϑριΐανης 

αἂὶ ΟἸγμρ. 1. εἴη σέτε τοῦτον ὑψοῦ χρόνον πατεῖν, ἐμέ 

τε τοσσάδε νιπαφύροις ὁμιλεῖν, πρόφαντον σοφέα καϑ' Ελ- 

λανας ἐόντα παντῶ., οἱ γι. Η., ἁδόντα δ᾽ εἴη “με 

τοῖς ἀγαϑοῖς ὁμιλεῖν. ἀμ. 486 Δάν θυβιβ ΠΠ]Πππὴ αἰτθν 

ἀἰβραίϊανῖι Οτναιημηδι οι. 48. φάη) αἰ] Θοϊονπ ᾿ἰο6π-- 
ἀϊα, Θὰ 5815 ΤΡ  . 11 ΠΟ 1 15 ᾿θυταΐθιη οοαγϑιπιμὶ. Ν1-- 

ὍΠΟ τααρὶβ ἄν ροϊοϑί ἅ0,6556. ἴῃ ᾿βοοναὶ, Ῥάπαὶῃ. Ρ: 958. 

(. Η8ι., οὐ γὰρ ἀποκρύψαιμι τάληϑές, ἂς 516 τ11ἃὰ ἀυθ1α-- 

ἐΐοπα οὐ γὰρ ἂν ἀποκρύψαιμν 658 ροπδπάππ : (ΟΠ δ. 
ἅ}1ἃ ταϊϊομθ ἃ]1ἃ δὲν ΘΟ] δῖ ο, ὙΘΥ ΟΣ} ὨΘΟΘ558 Θϑὺς οὐ 

γὰρ τἀληϑὲς ἀποκρύψαιμε: ᾳιοά 588. 51 Θκδίανθι, νυϑι]-- 
πρυΐ ροββεὶ, 1 Ῥίδιου!β ΓμΒαθάνο Ρ. 269. Β. Ηϑι. ὃ. 70., 

ϑεοὶ δὲ ὃ καλοῦσιν, ἀκούσας εἰκότως διὰ νεότητα γελάσεναξ, 

τιάθτθ πὰ Πγροϊθεῖοθ ἀμ ϊοϊρϑέιν, 564 ναϊλομθ βὲδἐα-- 

ἔὰν. Εχρο τθοὶθ Βοκκονιβ, Π}οἰάονῆο ρεδθθιΐθ, οοχη-- 
τη δίνη ΐθ Θίοραθο, {αϊασιν. γουοοαυν τ, γελασει: δ 

ῬΙἀα510}116. οἰξατη Ποϊηδονῆο μ᾽ αρίζαην, γελάσεν ἄν. Δ 6-- 

τἰβϑηθ Θοῃαθίονιδ ἴῃ ΝΘ μοΡἢ. πον. δρ. Χ]. ὃ. 18. 
οὐἀϊάϊι: Θησαυρούς γε μὴν ἔχοις ἂν πάντας τοὺς σταρὰ τοῖς 
φίλοις πλούτους., ἄν ἀιΐο πάντας τϑϑιζαϊο: ἔθη Ρχο-- 
χίπια φυοατ8 βιρθυίοτα οἰδῃχαπί. [αν ὙβΊτν [80116 Ρο- 

ἐθδὲ ρϑιβρίοί, ρϑιῃϊίιθ. ἸΆθονᾶχθ ορίαιἑνιμι, ἰὼ. ΤΕ π10. 

Τρμὶρ. Αι. 19009., οὐδεὶς πρὺς τάδ᾽ ἀντείποι βοοτῶν.: 

«παμαιῃ, 5ῖ πρὸς τοῦδ᾽ οὐδεὶς ἀντείποι ἀϊοοχοίαΣ, 6χ-- 
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Τόν βοβϑϑὶ, ηἰιοᾶ εϑὲ, ἡ ϑτάο τδρυβη δὲ Π 1566, 
δὲ αὖἷ8 ομμπῖπο τϑριβποῖ. Δὲ ἀυομ ἴλη) σγουρὰ 
Βθοῖ5 διιπὶ Ἰοοαϊά, δΙΏρΙΘοῖου ΗΘΥΤΊΘΠ ΠΗ σΘΟΥΥΘΟΙΙΟΠ6ΠῚ, 

ἀπ Ῥτιαθίαι. δα Αἶδο. ριεοροβιίάῃυ ἢ. ΧΧΙΗ͂Ι,., ἀντερεῖ. 
Τηδθρίθ, 48 τηθὰ βειϊθηϊα, ἀϊοίτπτι ρϑυθοίαν ἴῃ ΗΤρ- 
Ροϊγίο; ν: 468.; οὐδ᾽ ἐκπονεῖν τοι χρῆν βίον λίαν βροτούς" 
Οὐδὲ στέγην γάρ, ἧς κατηρεφεῖς δόμοι, Καλῶς εἷκριβώ- 
σειαν, αιΐα ᾿πϑυῖβα δἰ σομ 10 εἰ ἀκριβώσειαν ἴῃ τὸ 
οοηϑαρία δὲ ποι ἀἴδηδ 80 τηδηϊθϑίὰ. ΕΥρὸ οὐδὲ στέγην 
τὰν Ῥτορος: παι ἀκριβώσει᾽ ὧν ἀπρῖτο τορόποτθ, {δ ατιδτς 
Ῥοβδῖξ πῃ θυτι5 τ} 1 πα [15 1. δ απ σα] ν τη ἐρα ποῖ, αὐτο 

ΒΘ πι5 ἐραοίανίπιιβ ἴῃ Οὐπθοϊε. Ρ. 168. 154.. ϑΘηίθη- 
ἐἶα, πγὰ]6 ἀοςθηῖθτιϑ. ΘΟ ΠΟ 5115. ῬΑΥη, τιὖΊ ΡΒ τοῦ, 
φϑιβρθοία δὲ δβχριϊοαία γυϊσο,, πᾶθο οδὲ: ΝΟ ἀθθ πὲ 

τ οὔα! 65 τὑἱϊᾶτη πἰμἶβ ἀσταπι ἄδρθτθ. Δὸ 
ρΡιοίβθοίο πΒ ἐἰθοία ᾳ«ὑϊάθι ἀοιηονατη Ὁ 6 ὃ 
Οὐ οΟΙππανθηΐ, ϑ801]1ὲ6ὲ, π 1851 νυν] ] θη τ ΟἹ] 6 

γίνου. ΝΙΊΒΙΙΟ τη8515 Ῥυοθ δ ροϊθϑὲ 5πηΡΊ6χ Ὀρί αι !-- 
γα ἴῃ ΤΠ ΘΟΟΥΙ Γ4Ὑ11. ὙΠ1ΠΠ. γ. 89. ἀϊδιηαιθ νυ. 91., {απτῃ 

δΔΟΙΟΠ 65 Ὠ] τη 8 Πἰοἴαθ, 564 Θχρϑυΐαθ 8815 δὲ πὶ σοσχιξ-- 
ἐὰθ Τηϊγοσπσαμέιν,. 5861] «ἃ ροδβίθυϊουδηι δον ἀσρτθ-- 

ἋἸὰν Ρεΐσθ, δέΐαιη 0 βϑηξθηίασῃ εἶτ ἂο τητ ἑπτὰ ἜΣ αστ-- 

ἑαΐατη οὕτω καὶ νύμφα γαμηϑεῖσ᾽ ἀκάχοιτο: ΦΟΟΙΙΩ ΘΟΙῚ-- 
Ῥᾶταϊΐοπο υἱοῦ δ μα] οὰθ ἀπ ίπητι5 Θϑὲ ἀθβουθθπάυθ, ΠῚΠῸ 

δαΐοπὶ ῬΥΔΘΠΪΟ 5101 δυθρίο πρϑρθαίαν Δ συ πη 6 ἃς Ρ61"- 

ἐὰχθαραίαν, κατεσμύχϑη καὶ ἀνετράπετο φρένα λύ- 
πὶ αὐ 51. ᾿ΠΘΙῸΪΘ ποὺ ρΡοίδϑὲ ϑβόηϑὲ πιρία 4θ ἃπηῖ558 

ψἱρριπίταὶθ 40]6γθ, πὶ ἀκαχέσϑαι ἀἀδο., ἃ π δὶ ἐγῖϑεϊτῖα 
γιάδαίπ: ρυάοτα ρουξαπαϊτξαν, ἃ ἀοϊθαὶ ᾿ἰοθὲ, ἀ]οῖβ 

εϑὲ ἀοΐϊου. Ὑ ϑυιπὴ ἀδϑουϊὰ ἃ ϑΡΌω50 δὲ οὐνθαΐα τηδο6-- 

ταίαν Ποῖ οἱ χηοϑύονθ 4ΠΠΠ1 5] ἴπν που 1} πῖθν : δὲ ἃ1}-- 

414 ἰα]6. εἶς ἀἰοῖαπι οροτγειϊε τη θα πη 8. Αἴατ ῬγῸ 

οὕτω ἴῃ ἀπιϊαι5. ΘΧΘΙ ] τι τι5. θα 115. δεῖν ὥς. ος 

ΘΙΒῸ ἀϑϑιπηρίο οογνθοί θη ᾿πυθηΐο ΠΟ: 

ὡς δὲ κατεσιύχϑη. καὶ ἀνετράπετο φρένα λύπᾳ 
ὥ᾽τερος, ὡς νύμφα ἀγάμητος ἂν εὖσ᾽ ἀκάχοιτο.: 
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αἰ οηΐπη 1116 νἰοίονϊα, δῖο πᾶθο ρυϊναΐαν πυρὶ 5. Ἐδ- 
τὶιβ γοοαθα!απι ἀγάμητος ΡΓῸ ἄγαμος οοτίΘ, ἀθ πούδθ οὖ-- 
ἀποθάϊαθ αποΐουίθιι5 αα τιβάδιῃ ἐθϑίαταν ῬΟ  χ Πἰρνὸ 117. 
(ἀρ. ΠῚ. ᾧ. 48.. ΝῈΡρΓΠ5 αὐΐθπὶ ΟΑΤΘΤΘ, ππᾶτη βᾶθρ6 
τποθυθπὶ νἱυρίηθβ ἴῃ ἐγα σόα 5, τὸ ΒΟΥ κθπᾶ ἴῃ Επιτ1ρ1-- 
415 ἤδοιρα, ν. 420., ἄνυμφος, ἀνυμέναιος, ὧν μ᾽. ἐχρῆν 
τυχεῖν. ἡποά Ηἷς ἄνυμφος Επηὶρί4θ5, ἀνύμφευτος αἰχιϊ 

ΘΟΡΒΟΟΙ65 ἰπ ΕἸδοῖνα, ν. 166.. τάλαιν᾽, ἀνύμφευτος αἰὲν 

οἰχνῶ. 864 1 Πῖ5 πθ τητττι5 βῖπη, πηπτη Δ Πτιο τη θη10-- 

αἰτοῦ Ῥυοΐθγαιη Ὑϑυϑιι 6χ ἰΐθθηα Βα Ρ1418, 46 Ηδν- 

ταΐϊοπα ἱππιρία, ἄγαμος, ἄτεκνος ὦ πόσει καταστέν εἰ, 
Τίαψιιθ νύμφα ἀγάμητος εδΐ, 4πᾶτι νύμφην ἄνυμφον 8Ρ-- 
ῬΘΙανὶ Ευινιρι 465 1η ἢ θο, ν.616.. Ναιηθαθ ρμθοοϑδιαηΐ, 
4ἱ νύμφα ἱπίοτργθίδι βιιπὲ Ρτ1611ἃ οπιπίηο: παῖ αἰ-- 
ψοιβᾶ δυηΐ ἀραὶ ουυ απ αὐ ΟΠαυτοπθηι, Ρ. 960.. 

ΨΙ1465. δὐΐθηι πῖθ οὕτω καὶ πιὸ ἐπδιι στη τθϑριιΐββθ. Ὑ1-- 
ἀδΙτοθὲ οχ ἀμίθουθϑϑο ΟΡ ρϑιῖ, πὶ 460 Ἰοροθαΐνν ρυἰπολ-- 

φίο οὕτω χε: 

- οὕτω κ᾽ ἐπὶ ματέρα νεβρὸς ἅλοιτο.. 

ἴϊα ἀπρ]!οθη. ΟἹ ΒΊ Ομ 6 ΠῚ Ἰπὰ ΚΘ ΟΥΠ}15: 5864 ἀ6 1}115 

60 σύν ἀϊοθπάτπη ούαΐ, 40 γᾶ 15 ΠΟΥ ἀοοίαπ Ὑ1-9 
ται ἴῃ. ρθοιήϊπθ Οὐδ θβϑιϊομτη, Ρ. 67. εἱ 59... Ῥθὺ αυΐη-- 

ὅπ ρΡαδίπδβ. οὐθα 1588 ϑροηϑᾶμη ροϑὲ Ὑ δ μθυῚβ σαπᾶϊα 

ὩΘΠ 501 τπὴ ἰνϊβίθιη, 584 ἴα τιοθϑίδϑι 6556. τἰὶ 510 Π11-- 

5611 1Π1π85, 4υἱ νἱοία5 501} 1014 1186 ΟΡ οἰ α}, 51} Π1τη8, 

«ἰἰπλθαν αὐ ἀββροπάθαὶ βϑαυηαιθ οοΥ δάαῖ. Οδίθνυτα 
βου ρίινδθ ἀϊγθυβιϊαίθι οχ 155, οοπϑισπδίαπι π᾿ ατε- 

5οῦ. ον. ρ. 2374. 1105. ΘΟ Θ μον ᾶσΘ 181}. δὐεπϑὲ. 

Οὐυΐη δα δὰ ρυοβυθ μη} ΘΧΘΙΏΡΙα ομλδϑᾶθ ἄν ρᾶγεϊοι-- 
ἴχ8. δχδιηὶπαμ 9 ἴω ΤΠ ΘοονΗΣ [401]. ΧΧΗ͂,, ν. 162., 
ὡς ἀγαϑοῖς πολέες βούλοιντό γε πενϑεροὶ εἶναι, οἱ γέ ἔν1-- 
οὶ δἀϊθοίιπη, δὲ 1ῃϑιβα δϑὲ οομάϊο, 51 οοσίθίαν εὖ 

βούλοιντο. Ἰἴαθο ἰσἰζαν οατιδϑὰ δϑῦ, οἱμ βούλοιντό πε τ6- 
οἰϊβδιηθ ἃ Βυιποκίο τεροβίϊαμ βιαξαδέιν. Εμππάϊειβ τ-- 
ῬΟΙΙομ 5. δϑὲ 5μηρίθχ ορίαϊΐγιιβ, οἱ ὀομϊθοίαταθ 4α]-- 
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ἄστη αὐριτῖο ἐπυθοίαβ π Ῥίηαενι Ῥγὶμ. ὕδατι. ΤΥ͂. γ. 

118. Βοροκῖ., ἄἴΐσονος γὼρ παῖς ἐπιχώριος οὐ ξείναν ἴκοί- 
μαν γαῖαν ἄλλων... ἴα αἰ ὙΘγ8 δάνθηϊ, οομἀ Ἰοπθιὰ 

ἤπροτθ εἰ ἱκοίμην ποαιϊι, ΤᾺ βοΐ ὕχουμ᾽ ἂν ποη ἴπη-- 
Ῥιτοραγδιῖε ΥΥ ΟἹ ἔι5, 4αοπίϑηα ϑαϊαϊὶ ΠΠπὰ 1. ΠΠαά6 1Χ, 

γ. 414.. 

εἰ δέ κεν οἴκαδ᾽ ἵκωμι, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. : 

864 δἄθὰ5 Πουηπΐστη ἰάθη. ΡΪπήανία δη θη αΡο δ 
ΘΟΡΒΟΟΙΙ5 Οεάϊρ. Οο]. νϑύϑιη 199.. Ἷ1π ΑΘβοθγ 

ΒΌρΡΠοῖθιβ, τ. 741. 5.ἢ.., ἴσως γὰρ ἢ κήρυξ τις ἢ 
πρέσβυς μόλοι, τοϑιϊαθπάμπι ἴσως δ᾽ ἂν --- ἀὐθιίτον. [ἢ 

Ἑαυνρίαϊ5 Τρῃΐροη. Ταστ. ν. 1026. 56141., οριίπιθ 

ΓΑΙ ΚΙαπάπ5: τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἴσως ἂν πάντα συμβαίη καλῶς. 
Ἐϊθηῖπι ἴσως Ἰοοι πη) ρο5586 ἄν ρασίϊοαϊαθ ΟΡ ποθ, ποπ 

14 πὲ. Ϊὼ ΑΘ βοῃγ!: Ῥτοιμθίθθο, συ, 618., μα {15 Πα 

εϑίὶ Τατποὶ βουϊρίανα, πᾶν γὰρ ἐχπύϑοιό μου, αἴχιιε ἴη-- 

οοπαϊίθ αροϑὲ ἄν. Εχ Δ]ά. οὲ ΒΟ". πάντα γὰρ εοπϊθοίητα 
οὐἰξαν ψουϊίαιῖβ, πάντα τὰν πύϑοιό μου. εἶν. 519., τοῦτ᾽ οὐκ 

ἂν οὖν πύϑοιο,. 
564 ῥυάθοϊασθ δΙοβομιβ, ἔστι δ᾽ ὁ παῖς περίσαμος" ἐν 

εἴχοσι πᾶσι μάϑοις νιν᾿, ἰπῃίοτ 4πΟο5Υ15 νἱρίηεξ 
ποϑοδϑ, ϑἱ π]ὸο4ο ποϑβοᾶϑ8, 400 τυἱὰ ραναίαν δα 46-- 
ΞΟΥΡΈΪΟΠ ΘΙ ὈΙΘΤΙ, 1401]. 1. ν. 6.. Νδο δϑὲ βυβρϑοίιη 
φυϊοχυδαπι ἴῃ εἰιβάθπι 14}]]. 1Π7. ν, 114., ῥγαθίρυ ἐδεῖ-- 

σὰπὶ Γογ αϑϑίβ, τῷ δ᾽ ἐγὼ οὐ φϑονέοιμει᾽ : ΔΘΑΠΑΡΙΠΟΥΙ͂ 
δπΐμι ἤπη οταίϊΐο, 5: ρυαθοθ θπίῖρι5 ταῖς νύμφαισι δ᾽ ἔδο- 
ξεν ἀεὶ τὸν βάτραχον ἄδειν" ἀππροοίαβ τῶ δ᾽ ἐγὼ οὐ φϑο- 
γέοιμι᾽ τὸ γὰρ μέλος οὐ καλὸν ἄδει, ''ος οϑὲ, τοῦ τὸν βά- 
τραχον ἄδειν: Θοήπ6 δὐάποίτηιτν βοτρίανα ΙΒ, οὐδ᾽, εχ 
τοῦ δ᾽ νἱάε!!οεὶ σθηϊία. ϑϑμῃίθμεϊα δπΐθι 1 ορίαϊἑνο 
Πᾶθο δϑὶ: εἴ τινὸς ῳϑονέοιμι, οὐ φϑονέοιμν τοῦδε, 51 

4αᾶπὰ τοῖι ἱμνίάθαμη, ποὸπ ἱπυϊάδαϊ ἢ δ Πο66. 

Οὐ σθῖοὸ 1π ΠΟς σΘη6Γ6 οορ!α μα] ταΐῖῖο Θὰ 511, τι 

ῬΥΪπι9 415 ἔἸη ραὲ 6558 Γι ατπδαιηρίδιι, 4 6-- 

ἴμηαάο βυιηρίαρ δὰ Αἰλαυλὰ αἰἰτιθιεῖ; οἱ 5} 6- 

1 
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εἴθ ἀθϑουϊρθοπο ἀοεϊπῖαὶ (ἰπ ατιαπὶ ραγέθχῃ ἢἷ-- 

ἈΠ ῥτουϑαβ να]εὶ ἄν) ἴΐὰ δῖαν Ἰαπθὲ αἰϊγιθαῖΐο οαΐατθ 

8586 086 6] βσαῃ ϊβϑϑίπιθ ΡΌ588 γέ δαϊθηβὶ. Ἰάαι6 διὰ δποῖο-- 

χυἱϊαῖϊθ Ἄσοιαρτοθανιπΐ ἨΟΠΊΘΡΙΙ5 ΤΒδοουίαβηιθ. ΗΠ ς 

δπΐπι [4γ1]. Χ ΧΊΙ. ν. 74., οὐκ ἄλλῳ γε μαχεσσαίμεσϑ᾽ ἐπὶ ἀ- 

ἐϑλῳ, 5.}οθὶ εἰ μαχεσαίμεϑα: 1116 15 δοου τα  ἰβϑίτηθ, ὃ 

οὐ ΕΑ ̓ ἄνδρε φέροιεν, 18. ΧΟ ν, 286. εἰ γψ. 508.- 

1ᾷ δϑὲ, εἴ τενὲς φέροιεν, δύο γε οὐ φέροιεν. 564 40 

1η6 118. ἰρϑίπι5 Ποιμθῦὶ Τπἀϊοίτιμι ῬΘυβριοϊδέιγ, γαὶ σὶρ, ἢ 

εϑῖ οοπίθπάοσθ Πα. Α. 971. 272., καὶ μαχόμην κατ ἔμ᾽ αὐ- 

τὸν ἐγώ" κείνοισν δ᾽ ἂν οὔτις Τών, οἵ νῦν βροτοί εἶσιν ἐπι- 

χϑόνιοι, μαμόθ ἀτϑῃ Θυσᾶδ! αροββϑεὶ ἄν, αὰὐλ πος οορ]- 

ἰατθίαν, εἶ τις μάχοιτο, οὔτις μάχοιτο ἐκείνοις, Ὁ] ἱπορία 

δϑὶ οομάπο 51 415 δ! ϊπτ βοτδί ἷπ γ6 δἱ υϑἰϊαΐα, 

εἰ 60 ἰθιῖροιθ οὐπημηαχίμιθ ἃριϊαΐα,, δὲ Δ] 114 4]551ι7-- 

ἄτα Ῥτοχϑιιϑ δχοιϊνοίν, εἶ τις μάχοιτο ἐκείνοις, οὔτις 

μάχοιτο ἐχείνοις, Τ6 δυτηρία ῬΑΥΠΘ᾽ αἰάπθ ποραία. Αά6οῸ 

δδίθσῖθ πἀϑαπθ Ὁ Δα 1 1|15511Π|15 ἐθῃ ρΟΥθ5 βπϑουιπὲ 

Οταθοῖ, 4παπίαπι Του θϑϑϑὲ 1 που σϑπθῦα ἱπίου δ661-- 

ἴὰμὰ ἄν εἰ Ῥτδθιθυμίβϑαχση. Ὀδπίαιθ ἢ1}1] αἰ υ] 4115 

1ηοϑὲ Οᾶγβ5. Ξ- 190. 121., ὦ γέρον, οὔτις κεῖνον ἀνὴρ ἀ- 

λαλημένος ἐλϑωῶν ᾿Δγγέλλων πείσειε γυναῖκά τε καὶ φίλον 

υἱόν", Ἰὰ ε5ξ, εἴ τι πείσειε, οὐ πείσειε ἐκεῖνον ἀγγέλλων, 51 

415 αυϊὰ ροιβιδϑδοτῖὶ 46 ὉΠ ἰχὶ Γαὶῖ5, εἰυ8 
α«ἀνοπίιμ οοτίθ Ὡππ 18 η5 ΠπΘΠΐ πὶ ΡΘΙΒ5Ὲ 8- 

ϑϑυῖΐί. [τὰ φρυοοϊνο δϑὶ ᾿μιθυργθίαυι Πα. ΧΙΧ ν. 8591. 
οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάϑοιμι᾽ : 14 681, εἴ τι πά- 
ϑοιμι ἄλλο, οὐ κακώτερον πάϑοιμι. Αἱ Βοΐοθοα 0146] 
ΧΧ, ν. 496. οὐδ᾽ ἀρ᾽ ἔτι 

πτώσσωμεν ογροτίοὶ 5.10]. 

Βεπίαᾳιθ, πὶ ἴῃ ποβίτα αιάδοϊα, 51 6115 ΡΙδοϑὶ, 0Ὁ-- 

δἰ ρθϑοᾶβ, οοπίθπαο ϑο δ] ρθυιπὴ ΟἸΐτα ρᾶθπ6 αἰντηϊέι5 
56 ηϑιι: 510 Ἀ55Θ ΑἸ 1Σ 6588 50] ἴσθχη ορίαἰζγιι πρέποι 
ἴῃ Ευνὶρ1415 Ἠθγδο 15, ν. 527., 

οὔκουν ϑανεῖν ἄμεινον ἢ τούτων τυχεῖν 
ἀναξίαν ; ἄλλῃ δὲ καὶ πρέπει τινὶ 

δὴν ᾿Δλλήλους πτώσσοιμεν : 564 
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μᾶλλον τάδ᾽, ἥτις μὴ ̓ πίσημος, ὡς ἐγώ.. 

1π΄ 8158. 4ιαπι ᾿ἰπάθοοσθ ἃ0 ΒῈΡΘΓΡΌ6 δίασατία ἱσποιη! 1 
γὙἱΐαθ ἴῃ ἔθη! πη 5 1550}}11658 οΟμ]οὐτ : δὲ αυδηΐι 5101 46-- 

ἐγαμὶ τατθιβ, ἀππὰ δα πρέπει δαϊϊοὶϊξ μᾶλλον. Οἰιαπίο 

αἰσηῖιβ ρα άοτ υἱγβίηϊβ Ρ 61 5Β1Ὴ0]}106π ορίαιίνιι αἷς -- 

ἴαν, ἄλλῃ δὲ καὶ πρέποι τινὶ μᾶλλον τάδ᾽ ---. ἰά 65ὲ, 51 
ΑἸΙᾳ πᾶ ἀθορεαὶ, ἀθοθαΐ τὰ ᾶρ 189 ᾿σποθ 1] 61. 

ὕτ᾽ δυΐθπι Ποὺ Θχρ σα μα! σθτ5 ἰρ5] παίαγδαθ ορίδ-- 
ἀἰνὶ Ῥϑηϊίβ ΠΟΙ σταιΠ, Θαάθη} τα δηΐθ Ῥ6Ὶ οομάίο-: 

ὭΘΙη βιπηθηα, 50}15 [ποθ θϑϑὲ οαυῖτιβ, ἴα πῃ ϑοάθῃι ρ6-- 

ὭΘΓΘ 8|181Π| 6556 ΒΡ ΘΟΙΘῚῚ ΠΟ ΠΔἾΠΤΙ5 ΘΟ ΠΟΙ ΠΏ 81 5665, 

4π868 ἰάτηθη Πα ]Π]άτὴ ΟΠ ΠΟΘ πὶ δ᾽ πάθην ὙΘΕΌΪ ορίαιϊνο 

οοποθρέδατη Ὑ6] οὐαίίοπμθ ν6] ΔηΠΠ0Ὸ τρσυϑθβθηίαυὶ ῥαζ1-- 

ἴα Ἐπ᾿ Ἰάπιθπ ᾿πΐπ5 ἡποατ6 ἔοστηαθ οθνία ΄Ζυδοάαπι 

ποία σουατιθ ΗΠ65 διιηΐ, τι 56 η5118 ΠῸἢ ῬοΟβ51} ἱποθυίτιβ 

6556. δὶ δὐΐϑιη 2ΠΠπ|4 δι πιβηηοα!, τἰὖ 415 ΠΥ͂Ρ ΘΤ ΒΡ ο-- 
Ἰΐοατη ἔθτθ ΑἸ! 4πϊά οὐ που θά:θ1}]6 56 οοΙτη -- 
Ὡϊδοὶ φριοπίοαίϊαν. Εἰθπῖμι βαπθῆπατμ ἰθρῖάθ ἂο γϑππ-- 

βίθ ῬΈΘΙ1α δπηδίουἹ πιὰ ΡΟ] οἶϊο τοβροπᾶάθε δρυᾶ 
Τπεοουίαπι, [ἅν1]. ΧΎΤΠΙ. ν. 60., φῇς μοι πάντα δόμεν" 

τάχα δ᾽ ὕστερον οὐδ᾽ ἅλα δοίης... ἨΪ5 51 ἄν γ6] κεῖα46-- 

165, γ88: αυδπίθπι Ῥϑυϊ θὲ  θμθυῖβ. [,αβοῖνα ρπ 6118, 

«ποα 'ρδἃ τηϊηΐπηθ ογθαϊὶ, Ἰοααϊίατν, η6ο6 γὰ]} νυ] 6.1 56-- 
Το 858 οὐὔθάθυθ, 5684 ἰθπίδὶ ἀἸββ πη] ἰαπέτπ: ατπια 1πῸ-- 

πὶα δὸ ἢὲ δἰ] ]Π ἴον, δὲ διισθὲ ΔΊΟΥ 5 ἢ αιησήατη. Τὰ]6 

ἴδετθ φυϊἀἀδπὶ δϑὲ ἐπ ποϑι δι! 1 ΠΊΟΤΘ,, τι0} αἰ Ο  Π)τ15: ἃ Τα 

Ἐπάφθ: γνϑι, απ Ἐπάθ βἰεθβϑδὲ ἀπ τὴν βὰΓ 
πἰοῖι 5. [1π οἰπιβάδτη άγ}}1ο ΤΕΥ, ν. 11., 

Ἁ ’΄ 3 --Ὁ 

Πείσαιν τοι Μίλων καὶ τὼς λύκος αὐτίκα λυσσῆν., 

δὲ ορίαἰϊνιιβ 5 ποθυι5 δϑί, δὲ ὑβθῆοια δυπὶ ἐπ θ σϑυυ δ. 

Ετοπΐτη δα ἀὰ86 ΤΠ ΧΠΉ 6 8Ώ1Πη1115 51} διέ πάθηι5 ΧΡ] 

οδἰϊομ 6 ΠῚ 4 Θυ πεῖ, ΟΠ] Π111Π) ΒΑΡ ΟΙ551116 οὐογαίτβ. δῖ 

1ΠῸ Τουρίαβ: χηοάο ποι ἀϊποίάθ βδὐΐϊθ βθμβιπη 6χ-- 

ῬΙΟΙΏΡ51 ϑιππη. Ἐ οόροχιῖ ρορορίδ, παι], ἃ ν 6 γΥ- 

581 ριδθοθάεοπίθιμ, κἤὥχετ᾽ ἔχων σχαπάναν 
Ἐν 



- 
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τε καὶ εἴκατι τουτόϑε μῆλα. ὍΡιΙ ποίδη Δυτη 
ἀΠ1πι4, εἴκατι μῆλα, νἱρίπεξ ονθδὶ 4ααἱ ἔππαὰ8 
βϑοηϊθπηϊίαο. Βαοὶς Δθρου, Πποά Ἰαρὶ ἔδοθιθ 
Βοϊθπί. Ονθα ἀϊδηϊαι.. Νιπῖναπι {ριβίτα διπέ, αι 

Ῥθυβαδάθη αι ἐαου]ταίθια ἤΠ1]0 18 δἀπηγίναη ἄατα πο. γθυϑὰ 

ῬΓΑΘαϊοαν νοϊαπῖ, 46 {π|ὰ πο ἀπῖθᾶ 1118 ΘΟΠοααρπ11-- 

Ῥιι5. 5ΘΥΠ10Ὸ {{|ϊ, η6 6 Ῥοϑὲ ΘΟ ΘΠ] ΟΡ ΤῸΡ 4αΐοσααπαι, Ῥα-- 

ἰδ αὐΐθπὶ 6586 αἰ νυ] ΟΥ̓. παΐαγᾶθ ΘΟμΒΘπ ἈΠ ΘΌΠῚ, πἴ 

γοϑροπάθηιβ ὐϑυρα δα 1ἃ τϑϑριοῖαπὶ, ἀπᾶθ Δ τοϑρομ-τῦ 

ἀδθηάπτηῃ διαὶ ἃ αἰέθιο δχοἰταίπβ. Αἴφαὶ ἀθιηθπίίαη Δ 65ο-- 
ὨΪΐβ5 Ῥυΐου πδυγαγοσαὶ Οογγάοπ, ἴῃ 4πᾶμπι ἃ ΔΊ]ΠΟΠπΘ θιαΐ 
ΦΠΘοῖι5., ἰδίαι, ἐδιη6 που θα] 1161, τὐὸ υἱσί πὶ αἄθο 
ῬθοοΙα 46 8115 ΒΘ: ἀρ δίμ]δδϑθί, Τίδαιθ ΜΊ)ΟΗ15 οἰΠρᾶ 

5110 ἱρϑίιιβ βῦθβθ θρομῖβ ἱπημϊππίο; αὐ σύ θ ἢ ἀπ τῇ 
εϑὶ ἀθηϊατθ, ἱπηὰὶϊ Βαϊίζῃβ, π ἔπ ΒΡΟΡ τ 5 1116 

ΔΓ11Ὸὸ οἰΐϊδι ἸΏΡΟ5 δὰ ἀδιηηᾶ ποϑίτα 1π|06]- 
1, πᾳὰθ βτ68565, ΔἃΡ5 4Ὀϊ1ΡῸ5 ἅν οοΥθ 5δίἰπά ε- 

Ὠ1Ὸ 85, Θ05 αΤίτο ΔΙΠ]Π1ο11, πΠ|᾿ῆ4π6 Πἴο 4πΟ41|6 58π||-’ 
Τηὰ Θϑὲ 511}}}}1015 ορ δεν οἰθραπίία: (τπιαϑὶ ἀοαβ: Α τ 
Ἐπάς Ἰοοκὲ ἀδθυ τὰ βϑν ποοὺὴ αἷς ὙΥΟΙΡ ἱπ 
αἰς Πθθνιάθῃ, 

115 ἴα ΘΧροβὶἐἶβ, δὰ δἰέθυαπι βϑπτβ ΔοΟΘα “Π115 
ἀΠπα, «το ᾿αῖτιβ σομμθιπογϑίιπι δραΐ, ομΐβ880 ἴῃ 11 -τὸ 

Ὀθιαθ δῃπηἐϊα]οη 15 ορίαιϊΐγο ἄν ρᾶγεϊοι]δθ, 
αὐππὰ 4118 ΡΘύβοπδαθ οορίξζδεϊο ἱπὲθ]- 

115] π1, 

14 πἰπηΐνυτη ἴθ ΠΡ ΘΤ ἃ Θμιμ αἰΐομθ πο ροΐθϑὲ πἰϑὲ 
ἐδῃίαπο ἴθυθ δὰ ρϑγοοπίδμαο {6 01, τι ορίϑίϊνο οο51-- 
ἰαίϊο πὸπ Ἰοαχιθηὶϊδ (5 1 6ο 1), 564 αἰΐθπα βιρϑιί. 
Οὐοά ἰΐὰ ἸΙατιθὲ, αὐ γ65 ϑδἰδίίτη ροϑβϑὶΐ ΘΧ ΘΙ} }15 οομῇοϊ. 

ΤΡΙΣῚ 5ιπὶ ϑημη ἴθ ΠΟς 4 πΟ41|8 σΘΠΘΙΘ ΠΟΠΠῚΠ)Ε, 4 

ΟἸἰϑϑιμι ἄν ροθὶϊδ ἐδ ἴ πη οοπορά. ᾿π ππ θά υϊο ἰηρθ-- 
γϑηΐθϑ, δἃ ααΐβαιιθ ρϑα θϑίγι απ) ΒΟΥ ΟΣ, ΘΟΡΉ 016 
ἀοοιίηδθ ἤπθ5 ταππίαηὶ. ὙΙἀοΙοθὲ ἃ βϑπίθπίϊαθ γἃ- 
ἘΟΠ 6. ΠΟΙ ΠΠ Ὰ ΠῚ ΠπΘοθϑϑίΐαθ δἄθο 11ὰ Ἰοαιθηα ἱπιρο-- 

511ἃ δδὲ, οὐ Πϑμιοβίμθαὶ ἐπ 1μϑρίλποι Οταί, ᾧ. 97.., 4ο--. 
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συπιθηΐο Ῥ]Δὴ6 ἱΠαδίνὶ, εἰ δὲ μηδεὶς ἐν ὅπαντι τῷ χρόνῳ 

τοῦτ᾽ ἔχει δεῖξαι γεγονός, τίνος εἵνεκα ἐφ᾽ ἡμῶν πρῶτον κα- 
ταδειχϑείη τοιοῦτον ἔργον;. ἴπ ἰδίο σοῆθγθ ορίαἰϊνυβ 
ποβίσιπη 501116 γαϊοὶ: αὶ, νομὴ 485 ΠΟΘ πῖθ 

ΒΕΘΟΒ ΘΠ ἰδὲ, Ὑγαγαπ δοζέές 485 ἸΘἐχὲ Ζι- 
εὐϑδὲ οἰηροίϊητνιε ννοτάθηῦ ᾿πυθῃϊ θη ἱπ 
ἡΠπιπι, «αἱ ἀτέλειαν 0116 πη ἀδπ σϑηβοί, Αἀά45 ἄν: οἰῆ-- 
οἶθ5. δἰϊᾳατα Ἰαπσπίάστηῃ δὲ 0 Δ μἼη1οῸ 80 ψοϊαπίδέθ ογαίο-- 

Υἱβ ΔΡΒούυθη5, νγαθατη τ ὥγαθ (ἐδηπέθ) ἀἰ65858 

ἀοεχὲ σιιθυϑὲ οἰ ῃβέμ νι σου άθη 6 ροίθ- 
βίαίθ οῇηιοίθμάιὶ αὐ ἐπι π6 ἀρὶὶ αἰ ἄθτῃ : 1. ΟΡ᾿ Β ΟΠ ΘῈ 

ἐδητξαπηηοο δάἀγθυβαυ, 4π|4}}18 δ]ὲ οππήϊθ, π 640 ]}ν}1Ὲ, 

ἸΝυηο. ἀθιατη τθοὶθ βδίαίῃ μοϊθϑὲ ἀθ Αἰϑι Ρ Βἃ ἢ18 
Ἂ περ απ 1541 γουθῖβ, ἃ Τ26 ργορίθ ραγ οι εθ 61 Ὲ5 

ἀοίθοϊατη ρϑρβέγ οἱ ἐπ Ῥγαθίαι. δα Οομπίθοι ᾿. 1Χ. Χ',, 
ῬΙαΙ σϑῖϑι 874., οὖ Ἡράκλεις, φέρε, ποῖ τις οὖν Τρά- 
ποιτο., Βα Π ΟῚ οοτηπιθηξιτη ποῖ τὶς ἂν δε δα βἰοτηδᾶ- 
ΟΠ πτ Οἶτι5, ογθάο, 41, Φποπιοο βϑυσποηῖθι8. αταθοο-- 

ΤῸΠ οομπθοίθμ ἀϊβ ρανέϊοι]δθ βουυϊαπί, πϑϑοῖξ. θοη- 
εἶππθ αὐΐθπι δὲ ἐΠπὰ ἀϊοίιμη, τγὸ δοζζές τὰ Β 5108 

πη ΒΙηγΘμἀδ6ηῇ, δὲ δὉ Δ ρΠδΠ6, 

τοῦ γάρ τις ἄλλου, πρὸς ϑεῶν, φέρ᾽, οὕνεχα 
εὔξαιτο πλουτεῖν ----:, 

ὮΒΙ 51 οἵἱ ἄρ᾽ πιϑύσῃ αιομᾶδπι {Πα ἃ ροϑβίϊα ἀἰβρ]1οϑδὲ, 
ὙἹ 618 πππο ἢ υιτη 4} ΟἿ  μ510Π6 Ἰοοαῃ}: π8η} ἔΟΓ5Ο-- 
τι15 πάτερ Δ ἰγταρῖίοο ρϑάιτιπι οἴτι5 υθύϑιιϑ ἐποθϑϑι 8]1Θ}1551-- 

χη απ Θϑὲ, ρτδθϑθυξΐη ροϑὲ σταπάιοσθηι πθο ἀθ 506000 Ρ8- 
ἀἰίδπι ΟΠἶθ80 ἀτίζοι!ο Ἰοαιυίίοποι, πρὸς ϑεῶν. Αὐϊδίο- 

ῬΒδηδ65 Τυβὲ5 ἱπ ἘςοΙϑίαζιιβῖβ, νυ. 667., πῶς γὰρ κλέ- 
“ραν τι; ὑσῖο δοζζξο ον ἄθππ βδίθῃ] θῇ. ἴπ πὰμο 

τηοάτπ δοορίθπάα δαπὲ ΑΥβι ρα μῖ5, ποῖ τὰς φύγοι;, 

(ἈΘΒΟΒΥΠ ἴῃ ΘῈ ρΡΠοῖρα5, τίνα γοῦν χώραν εὔφρονα μᾶλ- 

λον τῆςδ᾽ ἀφικοίμεϑα;, ἘΕαυτιρί415, ὃν μὴ σὺ φράζεις, 
πῶς ὑπολάβοιμεν λόγον; ῬΡρβοίῆο; τεὰν Ζεῦ δύνασιν 

τίς ἀνδρῶν ὑπερβασίᾳ κατάσχοι;, οἱ 1ίθαι ΑΘβοΒγΝ ἴα 
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ΟΒοορουῖβ, ἄλλ ὑπέρτολμον ἀνδρὸς φρόνημα τίς λέγοι;, 
δὲ {86 τηϑαϊέαθα να ργορομὶε ΟἸγξαθμηπθβένα ἴῃ Αρα-- 
ΠΩΘΙΏΏΟΒΘ, Υ. 18387., πῶς γάρ τις --- πημονὴν ἀρκύστατον 

φράξειεν --ο;, ΘορΠοο115 ἢὼ Οδαῖρο ΟΟ]. πῶς 2 ἄγοιμι, ν. 
1418., 46. αἰ Ῥ]αΡα ΘΟΙ ΘΟ ΑΡααἰαν 810 Ἰοοο: 

ὙΤΒΘοΟΟΥ, καὶ τί φίλος ῥέξαιμι;. Δάδο οοπδίἀοταϊβ αἵτ- 

4πὸ ρῬϑυύβρϑοίθ ορίαϊνυμι ἴπ ἱπίθυγοσαπᾶο ἐπ αΐτι5. δϑὲ 
ϑομαθἔθσιιβ δὰ ᾿οβιάϊρρυι ἴῃ Βγαποκ. Ῥοϑές. ἀπομῖτη. Ρ. 

195... οὐἴι5 ΘΧΟΘΙ ΘΗ 5511} Ὑ]ΠῚ ΟΡ ΘΙ ἃ ΟΟΡ 5616 Ρ61} νἱ-- 

ΘΜ ἀππὸβ ἐπηηθηϑια 4 πδπΐιπι δἀδιοία δὲ αταθοαθ 

ηρσιδθ 1πἰ6]} σου. Αα Ἰαϑϑίϊαι θην Δ Π11η1 οομέι- 

ΒΙΟΠΘΙΠ6Θ ΘΧΡΥΪπιθπάδηι ΡΙαῖο ποῦ ροίαιΐ πη611π|8, 

απ] ΤΟΥ 5ϊ᾽πιρίϊοθπὶ ορίαιϊναμη ἴπ Τ᾽ πϑαθιθίο, ρΡ. 165. 
Β. ἢϑι. ὃ. 58., τί δὴ οὖν ἀποκριναίμεϑα ὦ Θεαίτητε; αἱ-- 
{π| 15 ἀδύνατόν που, ἱπηπιὶ, οἶμαν ἔγωγε. ταδά οονῖ 1.41-- 
εἷο ΒοΚΚοτηβ. δαϊαναμ οἱθοὶς ἀποκρινούμεϑα. Πρϑμϊάιι8 
οἰθραη βδιηθ Ποιηοσιβ ἰπ ΠΠ 46, Β, ν. 840., 

“ὦ - 

ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο, μήδεά τ᾽ ἀνδρῶν, 
- τ 

σπονδαί τ΄ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ἧς ἐπέπιϑμεν:. 

Τα χαΐϊθιδ ταυ]ΐαθ δὲ ναυῖδθ ἐγοδθ δα πὲ ἤθχᾶθ ἃ ἀοοίουϊ- 
ΡυβΒ. Ναηηρθ δι ορίαἰϊνῃμν ῬγῸ Ῥτγαθίθυϊίο, δυΐ ῬΥῸ 
ξαΐατο αϊοΐαμη, οὐ Ἡθυπῖα5, δαΐ ἄν οπηδϑαπι βἰαὶαθ-- 
γα, δυΐ που 0. ΘΧΟΙ τη Π4Ϊ 5ῖσηο βυβοθρίο (}) 58πῖθμη-- 
ἐϊαιι Θχρθάϊνθ οομαιΐ διιηΐ. ἹΝῺΠΠ15 μῖ5 πη η1]5 ΗΟ Πγ16-- 
χὰ ἱπά!ροὶ, 584115 ΔΙ] ποι 48 βθηβι5 5105, β'πθ ὉΠ1ἃ 11 η60-- 

Ἰασὰ Πσιυναίθημθ, ὙΘθΟΥΠ 50] 6 Π}18 115 ΘΧΡΙΘΒΒΕΠῚ15. 

ἸΝϑϑίου σι ταν δόσιν ΟΡ᾿μΐομθ5 Πρ Θἢ5. ΔΟΘΥΡ 6 1ποῦ6-- 

Ῥαὶ: ὅ0 5011 8} ὙΧ0Ὰ}] νϑιηϊομίθὶ νγουάθῃ 416 Ἀδι-- 
50] σα ---, ἄν ν68] κε 56 κὲν δαπηχίο, θη 6 80 ἰθ6-- 
πυϊίον Νϑϑῖου ΠπἃΔ ἰαπαιδηι δαππὶ ᾿πἀ οἴη ΘΙ θαι Υθ-- 
ἐὰν, δου]θίᾳαθ ρϑηΐζι5 1511 το! ]θγθηῖαν. Δίαιθ ᾿υλι5 
αυϊάθηι 56 μη 6.15. ΘΧΘΙΉΡ]ὰ δ ᾿πρϑηίθπι οαπλα!ιπι ροὶθ-- 
ταυπὲ οοδοθυγαῦὶ. ΝΌΡΙ5 Ῥᾶθῃβ υἱΐτο πᾶθο οὐ ]αΐα δυμὶ 

εοπρτοραμεθυδ: 564. ῳ τημ]ία οοθρθιαὶ Πϑυμηαπῃὶ δἰαιθ 

αὐ λα6 ἸΔΡοτ. 
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Ἐοάθηλ τηοᾺο ᾿πἰθυρτθίαπααθ δυπὶ Θαἐα 1085 
Ῥιοποιηΐηθ γ6]1 ραχίϊου!α γϑ]αϊνα δ] ραΐϑθ δὲ ϑ: πη] 16 

ορίαϊνο αἰβοίαθ, αὐ πὶ ἔστ᾽ οὖν ὅπως Ἄλκηστις ἐς γῆ- 

ρας μόλοι; ἀρὰ Ευνὶρίάρηι, οἱ 411158. ΘΧθιη }Ρ}5 0 Ηευ-- 
ΣΠη0 ΟΟΙ οἰ. δα ΘορΡῃ. Αἴδο. Ρ. 149.. ὅϑο18 1111ς δὲ 
χηραθϑίθ Θάνατος τοραΐιῦ: δοζέςε ἄθπ ΟὨ] ΑἸο6- 
διἐ5Β Ζὰαη ΑἸιθν 5ϑα δὲ ἢ ἢ 9. Νοη Θμΐμὰ ἔϑοι]α5 ρο-- 

{{π|5.. 4πδπὶ νο πα ΐαβ ἤϊου 5 σχασίνιταν, [1 Οδάϊμ. Οο]. 
ν. 1168., πιοάοναΐβ ΤΉ Θβθι : καὶ τές ποτ᾽ ἐστίν, ὅν γ᾽ ἐγὼ 
ψέξαιμί τι;. 1 ῬΙαϊοπΒ Ἐπ γάθμο, Ρ. 292. ΒΕ, Ηϑι., τοῦ 
ἴσου ἡμῖν ἐνδεῖ ἢ ἔτι πλέονος πρὸς τὸ εἰδέναι, τίς ποτ᾽ ἐστὶν 

4) ἐπιστήμη ἐκείνη, ἢ ἡμᾶς εὐδαίμονας ποιήσειε Ἠρδηπδη- 
Β115 δ Πϑυγοιίθμ Επιν. Επιν ρ1415., νΥ. 616.,.,, ορίαίγο ποπ 
οἴξεπά αν, δουϊβίθση τϑριάϊαι : ᾳποά τηΐτοσ. ΝΙΒΠ] δπΐπ 
ΡῬιοΐδοϊο σϑργεβοπαουθί, 81 ἢ δύναιτο πονῆσαι ἀϊοία πη 658-- 
56, Νοὺ ϑμΐπὶ ρῥτϑθιθυ Π ἐθιριι5 οοσιϊθίθσν ἤΘΟΘ559 

εϑὲ, 564 δοῖΐο τιηᾶ δίψφιθ ἃ οομεϊππδίϊοπθ βαρᾶγαΐα. Θ11η-- 
ῬΠ1οὴ5. ορίαιϊν! ααΐθπῃ ἤαθοὸ Ὑἱὶβ δὲ: 4 πῃ 415 ΟΥ6- 

ἀαἱ ποβ τάδ ϑθνιϑβ βϑαΐοϑβ. ξία σϑοῖπιβ ροϊθιειῖ θχιβι-- 

ΧΩ. 46 ΘΟΡΠΟΟΪΙ5 ἀἸοἴ]0Πη8 ἴῃ. Απίϊρομα, ν. 912., 

μητρὸς δ᾽ ἐν “Διδου καὶ πατρὸς κεκευϑύτοιν, 
οὐκ ἔστ᾽ ἀδελφὸς ὅςτις ἂν βλάστοι ποτέ.. 

Ἐδ65 ϑηΐπὶ θᾶ; Οὐἶτι5 ΟΠΊ 15 ΟΠΊΠΙΠΟῸ ροΐοϑίαϑ οϑὲ δἀδθπιίδ, 
ϊα τὖ Π6 τηϑηΐθ αὐ! ἄθηη ρϑτοῖρὶ ροβδὶϊ, βτανα5 Θηππηϊᾶ-- 

ἴὰ 510: οὐκ ἔστιν ὅοτις βλάστοι. (Οὐ ὐδιποθτθην, αατπι Ὁ 

ΟἸοπιθαΐθ ΔἸθχαηάν. ἢ ϑ!οιπαίσπ τὸ ΨΙ. ρῥ. 747., 

ἀναβλάστον 511 ρτοδιϊαμη, ϑορβοοθη ἀμβλάστοι 5εγ1-- 
Ῥ51558 ΥΘΟΥ. 

Ηΐ5 οομξθοι8 Ῥϑυϑρίοιιπιπ δϑὲ, ΠΟ ΡΟΌ586 δι, 4Π|2 
ἀδπι αἰϊοΐαγιιπη 88 ρυοβίθιιν, οτηΐδθο ἂν ἀ!οθγα λέγοιμι, 
5θἃ πϑοθβϑ88 6556 λέγοιμ᾽ ἄν ἀϊεῖθν, τι ἔῃ Αὐἱϑίορβαμὶβ 
Ἰ γϑιδιταία, ν. 97. εἱ 119.. Επιτίρι. Ἠθυδοαα. ν. 848., 
ΘΌΡΒΟΟΙ5 Οδα. Τὶ ν. 96. οἱ 982. εἱς... Ββοῖβ ἰρίταν 5614-- 
Ἰϑῦιι5 ῬΊΘυβομθι τορυθῃθπάϊὶ δὰ Επνὶρ. ρΠῖρ. Τϑυτν. ν. 
798... 4ιοά λέγοιμν γο] υἱὲ 5θουϑὶπιὶ ἀϊοίαπι ἰῃΐθυτθ : πὰ ἃ-- 
1, ἰμαᾳιλ, αρϑϑὲ ἄν Ὁ λέγοιμι. Οθίθγαπι ἐπίον-- 
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Ῥυπροπᾶάσχα {1|ὸ ἀθοαι8 Ροδὲ λέγοιμ᾽ ἄν, ψοΥθὶι γϑυθὲθ- 
416 δύιηο ἴῃ τηοάτπι ἸῃδἐδΔΌΡΑΙ1Β 

λέγουμἡ ἄν" ἀκοαὶ πρῶτον ᾿Ηλέκτρας τάδε. 
ῬοΥαμΣ ρα] ΘΟ Δ Ρ ΒΙΟΔΡΤη ψ 6} ΘἀἸΟΟΥΙἐΘ᾽ ΡΘΥ 5 ραϊθθτε 
πη ρυ 15 σόοιη ἄχουε οἱ ἀκοαί οοπῇιδῖο. 

Ποίμάθ νἱχ δϑὲ, φαοά τηοηθαη, ΠΟΠΠΙΠΟΑΤ ΠῚ, ὩΣ 
πορϊθοίϊυμη νἱἀθαίαν ἄν, ΘΧ ῬΥΪΟΡΘ ϑαπητδίο δ ροβίθ- 
τῖαϑ τορϑιθη τη 6558. Τη διὸ Τ61 ΟἹ ἰγ]α ἐθϑεϊ οἷα, 
ὩπηΠὶ 4) Ἠοιπθῖο, Ρῖπα ἃΡ Διειβϑίορδπθ ἀποία, δά -- 
τῆῖ5. 1 θυβοίπιπι ἴῃ αν. Πομ. τ᾿. 591. ᾧ. 886. 2. : 561-- 
ἐδηπίϊαπι ΒΙοιη δ] 4 φαοαῖιθ. πη ποτ πηιδ ἃ πη ποίδιϊομΐ δά 
ἌΘΒΟΏΥἹ Αραιηθιημ. ν. 1016. τηαπαάδίδιη : ἀοοιμη ἢ 11} 
Θἰα15 ΓΘΡΤΟΡ 115. 

ϑ'ϑἃ ἴάῖὰ οατὰ Ἡθυμήδηηο, 805 (πὸ τηϊ]ία ῥγοΐθοϊ-- 
Ἠ15,), ΡῬυσπαπάπηι δὲ, ᾳποα δα Θορθοο] 5 Αἴδοθμι, νυ. 
θο4., Θχιδιϊμηανὶε, ορίαιϊγαπι ΔΟΥΪδὶ δίηθ ἄν ρομΐὶ 60}-- 
συιθηίθι οομϊπποίνο Ῥγδοίθυ [Γα που), Ὑρϑὶπίς: 
τοάϊονίιη. Οποά 4υ!46πὶ ργαθοθρίμσπη ἰγῖθιι5. απιαῖτι- 
ΟΥ̓ ΡΟ ΒΒ: Π. 1 ΔΥΘΎΠ ΘΗ 5 ΘΟΠΨ]ΏΟΙ ΔΙ Ιἐτάσααν. Ῥυΐ-- 
Ταῦ πὶ ἴρ58 ΤΡ σμαὶ Θ᾽ 8 ποίῖο ορίαίνε. ΝΠ δἰδὶ ορία-τ 
ἀϊνιι5. 1. ἰϊσαῖα δα απ ἰδ 06 ἃ ρταθίθυιίο ἐθιῆ ρου Πμϊο 
ἀρία5., [6118 58 δά Ποο δοοοιημηοάαϊί, Θ δι 60 τηο640, 
πο 1π Διδιορῃδηΐθ Ο δϑρίβ, ν. 282,, λέγων, ὡς φιλαϑή- 
γαιος ἦν καὶ τὰν Σάμῳ πρῶτος κατείπτον, ἰᾶτηθῃ ῬΘΙ 56, 
δα110 αἰϊαηάθ πηομϑίγαΐο Θ᾽ 15 ἰθιηρου 5. ϑραίιο, δουϊϑίὰ 
ορίαἰνιιβ, ποὰ αποά ρνιδθίθειίο ἤθυὶ ἐθιρονθ ροίαϊί, 
564 απο ἴφοίπμ 6556 ἔπτατο ΘΙ ΡΟΥΘ Ρο-- 
ἐθ51, βἰσηϊῆοαὶ. [Τὰ 1τὰ 6558, Ῥ΄διιθ 1πὲ6]}1ρ᾽ τὰν Ορ αὶ 5 
ἀηΐου 56 σοι ΙΔ ΠἾ5, π 1 τ Ὑἱ0 1551, εἶϑε ἐνί- 
πησα, αὐ πᾶπιὶ νἱοθυη, εἴϑε νενυκήποιμι, (οἵν. Μα-- 
εγορίαπ 46 αἰ Πυθα. οἱ βοοϊθίαίς, αν. ἔιαἰϊπίααθ Ὑ οὶ, 
Ῥ. 688, στοι.) αὐ! πᾶπιὶ νἰποδ ΠῚ Ὑ6] ΨΥ ΠΟ ΘΥ 8 ΠΊ, 
εἴϑε νιτώην ναὶ νικήσαιμι: ἀυδπησδην ἢαϊο ἴῃ πος 10-- 
4π6η64] σθηθτθ Γδἰΐηὶ Π1ΠῚ] ΠΑΡ Θ πὶ ῬΤΟΙΞῚ15 ΟΠ ΘΠ θη 5 
ἀπ ππὸ 15. : 

ΑἸτθσαμπι δϑὶ, απο, 1Π4 8 Υἱ8 ϑϑϑὲ ϑίπηθ] οἱ 
ορίανὶ δουὶδίῖ, ἀπᾶπι νο]ϊ Ἡθυπηδπητῖι5, ἄν νθτῸ δ0-- 
εοἀοπίθ ἃρθϑδαῖ, οδιιϑδᾶ τητπ αι ]οηβ 1 μὰς δϑϑϑὲ ρᾶγ- 
ἀλου]α 5114. Αἴαχὰϊ μᾶθο τὸ 4811} ἃ ἔθ τῇ 4π81π2 ΡΉ11]0-- 
ΘΟΡὮΪ τσοσαηΐὶ “Δἴϊοἱϊ, πὸπ ἐθι ρ 5 ἀπαπᾶπι. Ἐγθο 
ποῃ φοίοδὶ υἱϑ ἰ|ἃα Ῥγαθίθυϊ ἐπ ρουβ 'π ΟΠ δϑίοηδ 
φαγί ου]αθ οΘγΗΐ. ᾿ 

Τοιϊίίαμα δοροαϊξ, αὐοά, 111 51 υἱδ δϑϑϑὶ 51η1}}1.15 
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ρίαν! ΔΟΥΙΒι1, ἀαδι σοϊαϊε Ἡθυτηδπηυθ, ἀθθοσθὲ 
ὈΡΊπΘ. θα 461 ἰὼ δαάθπ ἔοστπια Ἰοα 6 π41 οὈἐΐπθτθ, φαΐα 
1άφθηι οἰβάθιη Ἴσομπα! ]ομῖθα5. οἱ βδίαία! δὲ 10}}} πιϑιαξέ, 
Αἰχαϊ, αὐ αἰϊὰ ταὰ]ία Θχϑιρία ριαθιθυτηϊ δι, ν 8} 
ἀπ απ Δἰϊπ4 ΠΘη)οϑί θη 15 ποβίγαιη δαάνθιβαίασ. Απὺὲ 
Ἰδιϊαν Θχϑιηρία δἰπὶ οογεαρίᾳ μθοθὅ586 δϑί, δὲ ἐΠ|ἃ 
οοποϊάἀαὶ βϑπίθηϊία,, ορογἰθὶ. 

θεμπίαιθ βαι 5 σοηδίαγθ ρΐο, Οτᾶθοοβ δὶ αυἱάᾷ 
Ῥταθίθυϊο ΠΘΡῚ ἰθιηροτθ ρθίμ!556 βἰβηϊοαπὲ, ἄν συν 
Ἱπαάϊοδίῖνο δουὶϑδὶὶ βοοίαγθ: (πὲ ἴδ: Ππηρουἕθοιϊ δἰᾳὰθ 
Ῥἐ θα αϑ ΘΥ ϑοί 1παἀ]οαι ἐγ ατ ταἰ ἰαιητι8.} πὶ 6586 αἱΐ- 
414 ρυ886 δἰροϊιπηι δϑηϊπιπί, αἰ οὰπὶ ἄν ροτΐθοιξ. 
ορίαιῖγο. Οτάθοιιθ εὐρο, 81 σοἱαϊέ θχρυϊηιοτθ: 480 
18 ΘΟὨ ΘΓΕΘΡΪ; Π0ῃ αἰχ θϑϑὲ ποῦ τραποίμην;, 564 
δυξ ποὶ ἂν ἐτραπόμην;, ἀπὲ ποῖ ἂν εἴην τετραμμένος;, 
5ΒΟΙΠΠοθῖ : πἰουπαάιθ 1 αἰΐητπη {πὰ ἐπ ο] } σθαι δϑὲς 
ΠῸ4 ἀαΐθιη ρτορῦὶθ δ, νγὸ 50] 116 10 τηΐο ἢ ΒΔ π- 
ξεϑνυναπάϊὶ ΒΡ 6 πῆ ποῖ ἂν τραποίμην, 4ποῸὸ π16 οοπ- 
νοτγίοσος; αποα Γπέθατ απ 6 κα οίατα ἐδηγθη ἴπ οοθὶθ- 
ΤΙ5Β ῬΘΥΒΟηΐ5. ΒΘ ρτα οΟπϑα] ὁ ἱπίθτα πὶ δυ αν πηπ5. 8 ΠΟ 
1ρϑ8π) Οὐ οαιι558 1, 28. ΘΟΒΙ ΠΟΙ ρῥταθίθυϊἱ ἰοοο Βᾶ-- 
Ῥοτοίαγ. 

Ῥταθίθσθα 4π8πΔ 5811Π|}}} ὙἹΙῈ βθπίθης θη ταϊϊοπί-- 
Ριι5 ἰἶϑοθ πορ οὐθάθπάήσιη ἴῃ (ὐθυπιαηΐα ἀρ Οϑίγασθ 
σΟμδἰΐ 5115, ὙΘΥΔ ΠῚ ᾿ΆΙηΪΔ πὶ ΟΥΘΟΙἾ, σθίθσαπ ἱποῦθ- 
αἀα]π5 (στιηαθῖθ ὙΘΥΪ551Π1|15 ἴῃ τοθι5. Βυιίαημιδ5, Πτι-- 
118 1581 1π}115 ΒΟ 6] ἀπ5 δα ΑΘβομυἹἱ Α σΔΙ ΘΠ ΠΟΙ ΘΠ, 
νυ. 1845.. 

ϑυρθοτθϑδί, πὲ ἸσααΘ ΠῚ σ6πτι5 αἰ πσϑηι, αὐ ἃ τλ1]-- 
Ἐ|5 Ποη δ 15 θχρ)ογαίμμ, (πο π᾿ ρταθίθυϊίο ἐθιηροῦο 
Ἰπαϊοαίινὶ, ἐπηρθνυξθοίο, μ᾽ ϑαμδιηρουΐθοίο δὲ δουιϑίο 
Ῥταθιθυπηϊβϑιμη δὲ ἄν ποηπιιπηιαιη. Ναπὶ οἰβὶ ρϑεγα- 
ξαίΐπμη Πος δϑὲ ἴπ ἦν, ἐχρῆν, ἔδεν, ἰδιηθη ποη 1ἴθη 1 
αἰι5 Ὑ ρυθὶ5. βἰαϊιθσ πὲ ΠΟΙ Π.Π}1 οΟΙ πὶ οοπϑιιθέιϊ- 
ἀἴπ6 τϑοθρίμπι [ι͵588δ.. 6 4ἃ Τ6 ὙΘΓΙ581Π16 ἴδηι ρτῖ- 
ἄδθι ἐπαίοανιε Ἠδυπηᾶππιθ δά Ατὶβϑίορηδπῖ5 ΝΌΡΘ5, νυ. 
1849... ἐδιδαξάμην μέντοι σε, νὴ 4 ἰ᾽, ὦ μέλε Τοῖσιν δι- 
παίοις ἀντιλέγειν, εἰ ---- μέλλεις --ο φυϑιπαθσδηι πος ΘΧ-- 
ΘΙ] Π) ΠΟ 5868ἰ15 ἸΔΠομπθιμ, 4118 8|1ππΠ| ΘΧΡΙοδέτΝ 
Ὠαροϑὶ. 56α σϑοΐθ βίαίυ 146 πηι ἀθ δηδιυ γϑῦϑιι 866., 
ἐβουλόμην μὲν οὐκ ἐρίζειν ἐνθάδε, ἴμ 4ὰ0 δἰϊχηχαχθ 
ῬΟΒ5.ΠΊ, Ῥταποκῖι ΘΟΥΓΘΟΙΟΠ ΘΙ, 

ἐβουλύμην μὲν ἂν οὐκ -Ὁ 
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δαγθ5 ἰδθϑιγδτῇ ἔτι15586 Δυϑίορμδῖ5. Τάθηιν ἴπ Εοο16-: 
οἰαζιιβῖ5, Υ. 772., ἀλλ᾿ ἰδὼν ἐπειϑόμην, αἴηιιδ ν. 555... 

᾿πτούτῳ μὲν εἶπον ἐς κυνὴὺς πρωκτὸν βλέπειν., Ὁ}1 1 4 6πὶ 
Βτυποκίαθ ἄν 1ηΐδτοίθπάο Πουυἀϊογθιη τϑαάϊαἀτὶ ἀρ ϑιτ-- 
ὁ Διηδου 515 ΔΑ ΡΘϑο8 6. 5010. {γΠ) 8 711}, 

τούτῳ μὲν ἂν εἴποιμ᾽ ---. 
Θοετρίαταθ εἴποιμι διαοϊουῖταῖθπ σΟΩΥΘΙ]1 ἰὼ ΟΟηϊΘοξ, 
Ῥιαθῖ, ρ. [Χ.: εἶπον φταθίον. βϑ.οβοιαβίθη δά Αοπματ-- 
ὨΘΏ565 δὖ δηϊα 105 ΕΥΡῚ5 ἱπηρῦθϑ805 μαρϑὲ δῖϑ, 1δ6ὸὺ 
ίοπαο. οὐπὶ Βαυθμηπαίθ. ῬΪϊαΐο ϑγιροβ. ρ. 190. Β. 
ΟΡ. ΧΥ͂. ὙΥ. αἵ τιμαὶ γὰρ αὐτοῖς καὶ τὰ ἱερὰ τὰ παρὰ 
τῶν ἀνθρώπων ἠφανίζετο, οαἸ τὰ 5 Θηΐπὶ δὲ νἱοῖϊ- 
τιὰθ Ὡἀροϊιίαθ ξοτοπὲ 4115. Π Ὸ ΠΥ ἢ ΠΤ 5ΘΠ 15 
δὶ ροτάετοπὲ (εἰ τὸ γένος ἀφανίσαιεν). ΝΙΒ1Ι ΘΥθῸ 
γρυθ βθηϑίομὶβ ϑϑὲ ἴπ ΘΟΡΒΟΟ]15 Ε]θοῖτα, ν. 1029.; 
πάντα γὰρ κατειργόσω., δἰᾷᾳιιΘ Ηθτπιδηπτδ ἐαϊαΐι5. δϑί. 
Οὐπιμαιθ ΠΌΡΘΓΡ ἘΠ 5] 8115. ἀρ πα διι8 Ὁ παπ [6-- 
εδυῖτ, τορυσϊδίαηη 9589. ἃΡ Αἰ οῖ8 ἄν ᾿πϑϑαιθηΐθ 6]1-- 
ΒΙΟΠΘ. ἤοΥΠΊΔΥη1 ἰθυίΐαθ ῬΘΥΒΟΠ8Θ ἴῃ ξ 6] ἐν ἀ651- 
πραϊΐασα, δαιᾶάθο ᾿παϊοίπτη ΔΠΠῺ1 Π16Ὶ ΘΟΙΠΡΓΟΒ ΑΙ, 
πο 5ΘΠΊΡ6Γ ϑιδίαΐ, ργαθοαγθ Βθυπιδηπαπι δα Ηδοι-- 

θαι Ῥ. 168. 56 151556., ΔΌΣ) ΘΟΒΎΙΟΙΟ ΘΟΠΊΠΊΟἾΠ, τὶ 
παρέσχ ἂν οἱ ἐλάνϑαν᾽ ἂν αὐ ΔΡδοπα τϑϑραθτθῖ, δὲ Ρ1Ὸ 
δοι5 Παροτθί. ϑιειμ οδυβϑαπηι ἐβηῃηθ ἰϑιϊπ5 γὙΘίθυ 1 
δοοσυγαίιομὶθ ΠΟ σα θίθν ΠῊ1Π1 ΨΥ ΘΧΊΤηἶ 5 1646} Ρ61-- 
ξροχίββθ ἱπ Ῥταϑίαι. δά. Θορίιοοβ ΕἸθοῖν, ρ. ΧΥ.. 
Νες φροίυἱε δϑβϑαμὶ, αὐ δυθιίγου, απιὰ ἄν ποὸπ οὐπὶ ἢ]ο-- 
ἄο Ὑουθὶ δοοϊαΐϊιυμι 6550 ΟΡουίθυΘ ααξαπηαραί. Οποάβιὶ 
ΔοΒοιγαθτιπὲ Αἰ οὶ ἃὉ δ ἀϑπάα δὶ ἄν γοοδὶ ξ ἴῃ 

ἐογῖϊα ρϑύβομα ν ὑϑοϊρίθηΐθ, Ἰ1οϑὲ σθΆΘΓΘυΘ,, πὰπὶ 60-- 
ἄδην ρϑοίο ἴῃ ἰδία οδιιδϑὰ ψβυβϑίϊ δἰπί, ὙΡῚ ῬΡΑΘΡΟΒ1-- 
ἐἴο βοαπθυθίαν ἀνά, γϑαι, παρέσχ᾽ ἀν᾽ “Ελλάδα. ἴῃ. 4ὰο 
δάυϊάθμι τηϊηΐπηθ οἴθπάο. Εἰθπῖπι οαυιϑβᾶμι {111π|8 τὶ 
Ἤδη Βᾶρθο. Οιοηΐϊαπιὶ δἰδηΐ Αἰ σου πὶ 165 1π 1]-- 
115 ῬΘΙΒΟΠΑΤΙΠῚ ΤΟΥΤΉἷ5 ἰΘΥΣ ἃ θη 5Ύ}18 086 50Ππ0 85-- 
βιιθΐαοίαθ, ποὸη ἐμ] θυτην 111}ππ} ἰδ Πα Δ ΠῚ ΟΡ δι σθ ἜἰῸ 
δχϊΐζαπι ἴῃ ἄν οδαθηίθηι, ἰσοῖτοο, ααἰὰ Βᾶθο νοχ, δο-- 
Ὧο οΥΡι ρτορυῖα, δυο βϑηθ δα Ψ ϑυριπι Ρτοπιιπίϊδῃ-- 
ἄο αϑιἰυσθυθίαν, 80 ῬΆΘΠ6 6]1586 5υ}14} 86 Ιοοὺ Ἀαρθτο-- 
ἐὰν. Οὐδ παΐανα 4 πη ἶ8 πὶ ργαθοΐρια δϑὲ 1η πδὸ ῥᾶτ]-- 
οὐ]α, 6] 15] οἷ. σθοαα6 Προ ηάδα οὐτὰ ἴῃ Πδ ΠΟ πΠ8ΠῚ οᾶ-- 
41, π64116 41115 ψ ου 15 51 Ππ|}} 8} ΘΟ πα 115 ΘΟΤΉ111}}18 Θϑὲ. 

Ῥνιαθίθυθα 1π 1πθῖοαι ν15. δ πιδιηο 1 οοπ ἀ! ΕἸ 01 511016-- 
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Εἰϊθ γαῖῖο, τὰ ροΐιθυῖε οσοχητηοάθ ρϑνέϊοι]α Παθο ἀρ 6558, 
ἀϊα ἐπ ρτομηρίτ οϑί, οἱ θέΐδτη ΓΙ ΔΊΠΩ1 οράϊπη! αΐ 8 μος 
Εϑπιιϑ δἰπὶ πηι. Ἐτσαβίνα Ἰαρογανὶὶ ΗδΥ μἶτι5 τὰ Ὑ Ἰγ 1 Π 
ἀἰϊοῖῖθ Δϑηθιά. Ὑ1Π|.. νυ. 529., ΔΕ αἸ]ία 4τ6 ἀπτὰ 580 
ἐὐιδϑὲῖϊ οὐχ οὐτάο ρυίϊαδαπέ, ΝῚ ϑϑη στα 0610 
Ογικοτὸὰ ἀοἀ 5858ὶ ἀρϑεῖο: Ἠογδῦιβ Οα, 17. 110. 
1]. ν. 98., 6 τα ποὺ 111 Ρ 585 ΟΘΙΘΡ Το ϑυϑία- 
ἐεγαΐ, πἰ81 Βαὺππαβ 1 οἴη Ποχίτα Ἰθναβϑϑοί,: 
Οἴσορο Οταῖ. ργὸ ἤΠΠ]ΠΟπΘ, οἂρ. 11. δ..51.., απὸ 451 ἃ 
Ῥιυϊαθϑοῖ, οοετίθ ορίδθε! 5 ἩΠ]ΟπΙ γμδέ ἀδτ6 
ἀπ σα! απ (10 410: ἰδιθῖο Εν ϑεπ5 5011}01 οο πδεὶ ΟΡ ου-- 
ἴετθ ἔα 5586, Αἄθαβ αν. ἈΠ ΠΕ οπίταῃ 1π ἈπῚ1]. 1 πρ. 
Ῥ- 107. οἱ Ἡδαυβίηρουιπη δα (ἱς, ΟἸς. ἢ], οαρ. 1. Ρ. 8579... 
Οὐάπαπαμι ἰπίθτθϑδὲ αἰϊψα!α., αἰτῦτη 1παἀἸοαξνττη ΡΟΠδ5 
5ΠΉΡ Το 6, δἢ γ6] Οταθοθ ραγιοα] δὴ δα] σα5 ἄν, Ὑ6] 
Τιαϊιουθτ τη γ6 οομϊποίἑγυιη 6}1585.- Θ'ΠΉΡΙΘΧ ΘΆΪην 
ἩΟά 5 1116 ουθηΐτσι βἰσηππἜοαὶ ν ϑυιταιῖ ρτοχηηθχη, δὲ Ἰᾶπα 
ΟΟΥ Ἰϑϑίπηττ,, εἶϑὲ Θχ οομ αἰ 0η6 δϑϑϑὲ ἀρίτιϑ: δἰ θυαμλ 
ῬᾶαΠ]Ὸ δὲ ἐποθυῖλ5 δὲ τδεῖϑ ἀμ) Ἶ6 αἸοίαπι. Το] Θπἴπ πὰ 
Πὰυῖι5. αἰ ουδτ8 6. Θχθιηρί τ νἰάθῃγτβ ἴῃ (ἸΌΘυΟ 15. 46 
Οὐαῖ. Ἰῆρνο 111, ᾧ. 19., πιἅτῃ {101 δὰ -- Εἰ γ 1115 ἔΘΥΥΪ 
Βυρευπαάδ ἔμτέ οσὰ ἀ11185.) ἃπξ 51 4πᾶ [6 ἔονϑ- 
ἔπ πῷ Ὁ αἰτοοϊίαῖο τοῦ 15 νἱπαϊεοαβϑοί, 68- 
ἀθῖῃ 6556 ἰ6 ἔππρεθτῃ ραίΐνίαϑ βρθοίΐαίουθπι 
οοδ  ᾽δ8δ5δθέ: παῖ σομπιποίγιβ 816 ἃ τϑιχοίζοσθ ΘΟ 61-- 
ἜΣΟΠ6 5180 6 5115 6δϑί. 

Οδέθταχη ποὴ ροβϑιτὰ, απΐῃ 115 γα146 δθνθυβοῦ, αυὶ 
ΤΣ απο Ἰοσαοπίθβ δὰ ἄν νουϊθπάυσμη ρ 0556 δαπιρθῃΐ. 
Οὐα ἕμπη οὐ] οὐκ ἂν δυναίμην πΘρΘ., ΠῸΠπ ΡΟ 5511 
ῬΟΒ5586. ΕἸθρδηίτι5 ἰγαπδίθυβ: ΠΟ ῬΟβϑὶπιὶ 0 πη 6158 
6558: εἱ δος εδϑ: οὐκ ἂν δυναίμην οἷός τ᾽ εἶναν, ν16611-- 
εεἰ ἴῃ ἢδης βϑηϊθηίαπι ἀϊόίιχα : τὸ ἐμὲ οἷόν τ᾽ εἶναι ἀδύ- 
νατον ὧν εἴη. Οὕάτα πμ6 50 τϑοῖβ ργϑθοθρίββθ Ηθυηδη Ππὶ 
δα Θ0ΡΆ8. ΕἸ]Θοίν. Ρ. 16.. υὕὔὐ ἔππάοτο ροϑβϑίτι ατᾶθοθ 
6558, ὡς ἂν ἀφείην. ἴτηχπο οϑὲ ὡς ἂν δύνωμαν ἀφεῖναι. 
πᾶ ὡς ἂν ἀφείην, ὉΔῚ ΕἸ 816 εϑί ὡς, ἰαπίμτη 1π 50}-- 
θοῦ γαθ οΟδ ΔΊ] 015 ΤΟΥ τη οδα 1. 46 απὸ σα μ 6.6 0001-- 
058 ἀϊοσοίυν δα Βορῇοο115 Οδάρ. Οο]. γϑυύβϑαμα 11.. ΑἹ-- 
4116 60 ῬΙΌΡρΤΕβϑι5 δὶ ΗΠθυδπμτ5 δα Αἴδοθῖ ᾿. 182., υἱ 
ἀρϑαπμα δύνασϑαι πϑαυτρᾶγοῖὶ ραν ἐς] 6 Ἰοοο. Ν ια πίπτειν 
ἄν, πεσεῖν ἄν τοϑροπάρθπίοιι μαροὶ Πᾶπο 856ἢ- 
ἰοηίζαιῃ, Ἰησιπέ, δύναται πίπτειν Ὑ6] πεσεῖν. 
Οὐμα εἰξο, 81 ἀϊοδια νόμιζέ μὲ ἐλϑεῖν ἄν, ἣν δύνωμαι 



440 ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

Νδ πολλὰ δυνάμενα γενέσϑαι οὐκ ὧν γένοιτο τοοῖθ ἀϊκο- 
τη : αἱ πολλὰ γενέσϑαι δυνάμενα οὐ, δύναται γενέσϑαι Ἠετ-- 
τ διλι5 ἔσθ ὲ δὲ 581}1118 (5616 ΤΠ ΘΟΙΠ, 

Ταῦυάθιῃ δα ρυϊηοϊρίατη. ἀἰβρα αἰ ομ18. σουθυῖου, τῇ 
1ϑΊδτα 4πᾶπὶ ΘΧ Οὔϑῖι5 Βα. Τα οἰ πα πα μουΐθχαιη. Ορία-- 
ἀἶντιβ ἱρῖταν πὶ ΠΡ 6 γα ΘΕ ΙΟ τ 6 ῬΡῸ 588 νἱ αἴψῃφ ἠ8-- 
ἴαγα 1) ν6] νοΐτπλ 6] 5 ῬΘύϑΟπ88 (πᾶθ Ἰοαυϊίυν ποίαΐ, 

9) ν8] βυροιῃϑιίΐοαση ἃ αἰ 6558 Π0Ὼ οϑυΐᾷ γαῖϊομθ, 
564 ᾳιοάδηη Αὐθ σεῖο σοσ ταὶ ϑυγη ρέμα ᾿η ἀϊοδί, 

8) γ8] δα αἱΐτι8 Ῥθυύϑοπᾶθ οὐ ιξαίιο 61) ΒρΘοῖδέ, 
Νά ἡ ππηλ ΟΠ] 15 ΠΟΙ 10 γ6] ΡΤ α 6 56 μὲ 15 518}-- 

Ἰροῖϊὶ δἰΐνοὶ α11π5, δὲ σα γ8115 ΟΠ 5 οΟΘἸ ,10 Ὑ6] οατι5-. 
586 ποίίομϑα δ ποία Παρ Θαΐ, γ68] ἴῃ ἀπδάδτιῃ ορἱπῃῖο-- 
ὯΘ6 γϑιϑϑίπν, θὰ ροϊθϑὲ ορίαιίντϑδ ἴθ. 1 Θὰ Ἐπ η118-- 
ἀϊοπθ 48 Ῥγαθϑθη 5. ΘῈ ΊΘΟΙΙ ΘΟ ΘΙ ΓΑἐ]5 5116 Οδ ΠΙ5ΒΑΡ.ΠῚ ἃ0-- 
οϑϑϑίομθ οοῃοθρὶβ, δὲ ἢ τὶ (ΟΠ 16 οὐ) οοπϑιϑνυαὶ!οηθ 
8116 πῖ5., ΠΪ51 ῬυΪΟΥθτι5 τη 18. ἀυοθι5 ἰπ 6 ΠῚ: ἴῃ Α]16-- 
χἰὰβ ααΐθμλ ῬΘΥΒΟΠ ΔΘ ΔΏΪΠ ΠῚ 4π88 οαἀπιπΐ, πὸ ἰαπά θαι, 
8110 τηοᾶάο φοβϑιιηΐ τὼ 110 τ ἃ Θμα ΒΔ] η86. ριαθίοσ-. 
πᾶ η 1 θυροσαμ0 Θἴἴουν ἢ" Ὑ6] 5118 ἄν, ὉΠ1 αἰνδι: οαιι5-- 
586 χτηραϊταίϊο, γν] δάἀϊθοίο δοάθχῃ,, {01 56 ΘΠ 18 ΠῚ} ΘΙΠΙ5 
ΤΑΙ ΟΠ Ρτι5. πἰϑῶμῃ 46 60, 4ποα {6 }1 αιιθαῖ, ῬΟΘΟΙμ 18, 

μὰ Ἰϊβαῖα δὐπΐθι θα πἰ!α ] 06 ἀπππιιηὶ Θὰ ἄθιη ὈΤΟ1--. 
.5115 51πὲ ἰδ 418}: ΒΡΘΟΙΘ5 1115 56 6.15, ἐδ θη ἸΟ πα Θ ηα 
Σουιηδγισι (51 ἃ τὰ τὴ 1 Ο ΔΥ τι 1} Τ]Δ]0Σ δϑὲ οορῖὰ αἴτια 
σψαιθίαθ, φαδυαι σθηθια δηΐθα ἀθβουιρβίηλιθ. ἢ ]β.1η-- 
σαθηάδθ δπίθιη διπὶ ΔΟΟΙ 15511ὴ6. δα 116. ΒΘ  η ἦδ8 
οοπάϊεϊομ 165. δππμἰαίίομθθ δὲ {1π8}165. {Π|ὰ6 
δηΐῃ απο απἰϑοθαϊε, αἰΐθυαθ σπθὰ ἐ0 ἢ 5 Θο ἃ ΓΪπ 1 
εϑὶ ἀθδισπαηῖ. Οὕδια Πὰ5 Ἰᾶστὴ Βιρτα Ὁ 1115. 56 πη χ]-τὶ 
Ταϊ5: ΘΟΡΙΟ511158. Δα 6} ἐγαοία θΊπητι8. 86 ΘΟΡ]ΊΟΟ]15 Οϑώ». 
(Ο]. ν. 11.. πος αἰ ουαε ΟΠ 1Π0 ἢ πα165 ΘΠ 1 1065 
ορίαεϊγο Θχριθϑϑᾶθ 1πῖθι 5656, δῖνγ9 δ445 ἂν 5106 Δ ]Πη85, 
Ὠϊδὶ ἔουὶθ βου ρίουβ ΟΣ δα 16 τι ΒΟΣΙ ΘΠ ΑΙ ΡΘΗ ΘΓΙ5. Θ0η-- 
δΒιιθἐπαϊπθ, 418 διιαρίθ πᾶίπτα Θχὶΐιδ Τὶ ΠΟ Ῥοίθϑέ 
5116 σϑαβϑασαπ πθχὰ ἀπ ἀἸοασῖ : αἱ ὡς ἂν ἀφείην ρϑηῖμ-- 
ἀθ δἰψᾳὰθ ὡς ἀφείην ἀϊοΐαπι 51{. ᾿ 

ΘΑΒΌΙΙΣ 
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ΠῈ 

ΟΟΝΘΤ ΒΠΟΤΊΟΝΕ, ΑΝΤΙΘΤ ΒΟΡΙΠΙΟΑ 

ΤΆΙΌΜ 

ΟΛΆΜΙΝΟΜ ΜΕΠΙΟΟΒΌΜ 

δ αι  ΡΙΔΕΕΑ ΝΡ ΝΒ 

ΞΥΝΤΆΑΟΜΑ ΟΒΙΤΊΙΟΥΜ. 

ΑΆ 
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ΠΟΛΒΟΙΤ ΒΕΙΒΊΟΙΙ ΤΗΌΚΙΝΟῚΙ 
Ὕ: 

ΘΥΝΤΑΘΜΑΤΙβ ΟΒΙΤΊΙΟΘΙΝ 

Ο. ΑΒ. Τ...1.; δες 

Οὐστ ΔΉ] 86 γ8 ἴῃ ἃγῖθ τηθίτῖοα ἂρια Ατιΐσοϑ᾽ 
Αἰΐξες δίπι ἃ ςοπηῖοὶ 5 Ῥοοιῖθ δἴαπιθ ἃ {ταρίοῖθ 1πΠ811{π:' 

ἴαα, ἴα ΨΕΙῸ ΠὴΔΡΏΔ) δᾶ6ρ6 εοΥὐάτη αἸβϑι τη πα 1-᾿ 

ΠΕ ἴπ ΤΩ 6]]σοΥατ. [ἰσοθὲ σαυταϊημαλ σοηϑισχποιίοηθ δηΐϊ- 

τηδάνεσίευθ, 4086 12 ἸΠΕΤΠὈΥΟΥΆΤη [οΥτηῖ8. δα τη ἀοΥ τ 

ΠΟΠρΡΥ ΘΠ Ιᾶτ αἰἰβιϊηρσιιθη 418. σουηϊίιγ, ΟἸΟΥΌΓΩ 81 ἡπ|5 
γαϊϊοποὴ 80. ΠΟΥΠΊΔΙΙ ἃ ᾿ἱγδρῖοῖβ δὰ σοχποδάϊαθε συ Πᾶ 
τγδάαχουῖῖ, ἀῖατια ἐδ δ ηὴ 1 185118 ρευβθα τ αϑηππθα 8 616 νο- 
1πεχΐϊ, 15 ἀἴα δο πα! τατη ὁζ ἴῃ ΠΟῚ Ῥϑυοῖβ αὐτά θη ἸΔΒΟΥΔΌΙΣ, 

ΠΕΟ Δ55Ε 6 Υ τδιη 6 406 Θχρειίϊοσῖε, τη θ δι] .6 γε γὰ 

δα δερίιαϑϑα ἴῃ 1118 οοπβιθ ἰταγ. Ργδέοίραυτη φαοάάδχῃ δἰ- 

4π6 1ὰ Ἰσσοδαχῃ οἱ Ἰθριὰπὶ ροηὰβ Οαρῖτα βοριϊπιο ΡΥ 

Ῥυϊτηῖ. Οοπιθοιδηθουττη ἘΧΡ  οανπλι8.. ΓΤ ΆΠῸΑ τυϑαβ ΠΟ 

δϑῖ, αποά πὰπηῸ Ῥτοίδσγαση, 1446 Ἰρϑατ ΡΥΟΡΥ γα ΘΟΠΟ6- 

ἀϊδ6. : Εϊβὶ δπῖτῃ 8818 σοηϑῖδι, ἱχαρίοοβ ροοδῖαϑ ᾿πίογάπιτα 

ΟῚ Ρ͵δηθ τευμα ηδία γε ΥθΟΥΠ ΘΟΙ Πρ ὁπ δηβίοπο ααδη 8 
ἃ βϑἴσορια δὰ δηιβιγορ τῆ. ἈΥα8118586, τἈτη θη 1}}1 14. τηο- 

ας [βοογαηξ εἰ ἴῃ Ἰοπρίοτθ Παγηθγοσατα ἰγϑοῖα ; Ατὐὶϑίο- 

ψ μᾶη68. Ὡοπ βοϊαμῃ ἔγοααβδηΐοκ ποὺ αυϊοαυϊα 6δὲ ᾿ἰφεμιῖ8 6 
ἂ 2 
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σΟΠΒΘα 8 εϑῖ, 86 ἴῃ ὈΥΘν 5911 18 ΘΆΥΥΑΙῊ 8 Ραγεῖθαθ : 

ΠΘΠ4.6 δίχορθδα τηοθὰο δὲ διιλπι τι Ἰδιγορ τη ρεγἀποθη- 

ἄδθ υἱ]]ὰπὰ οτγαϊοηΐθ 1π εν! αι Δα θυ, 56 πα ταϊῃ 

4ᾳαϊάθμη, 4αστα δα πονὰπιὶ Ῥευν Ποῦ βίγορπδηι, να] δᾶ 

Αἰϊε πᾶ ΔΗ ἸδιΌρμᾶπ. ΑἸ] α]ἢ ἐθ μος ρέποτθ πρτο 1. 
᾿Οοπἰεδοίαπδούιπ, Οὐρία ΚΝ]. οβιθπάήϊτηνιϑ, Ὁ. 195. οἱ 

108. : Ῥτοξεβϑίᾳαθ ϑαμηὰ8 ΠῸΒ Εἰ18. ἈΒΘΥΪΟΥΕ ΠῚ ΘΧΡΟΒΙ[10- 

π6πλ π᾿ δἰτεγαπι ΠΥ ΟΟἸἸδίαχοϑ. ἘΠ 116 ααϊά θη 

οετῖθ πονεπὶ, ψ6] ἀξδοθ σδιγηϊηᾶ Εἰπβη] 061 ἰγδοίαῦο. 

Ιπίρχοα, ἄπτὰ ΠΡΕΥ 1]16 ΡτοάΙθῖς, ἰσῖὰ Πυϊο βουριϊοηΐ 
χα ρευιἤατα,, Ὠ8 νἹάθαχ ῃἰμαΐαμ αἶα ἴῃ ὙαΡυ8 5υὰν1551- 

χω 8, 46 φαϊθυϑ ὈΡΘΥἍτα ΠΥ διιτ ΡΟ])]ΟΙ 18, 5116 Ὁ} 
ῬοηϊταΒ οὈιπούθ. ΠΑΒρευράγη ἀππῖθη 8118 ΟΔΥσΉΪΩΪ Ομ 66 

δηποϊδιΐομεθ, “αΐθιιβ, δὶ 414 πηαίδίαιη ρυδθίευ ᾿ἰρτο- 
γάτα δαυοιοτγίϊζαιϊοα ἔπογῖῖ, {ΠΡ πΓΥ σϑιϊομοη) γϑαδη1. 

Οποάϑὶ εὐἶξ ἴῃ 118 ὩΡῚ Ὁ]ΓΟΥΪτι5 ρτοργθϊαν δὰ 4118, 486 

πομ δἰπὶ τοοαβϑᾶυΐο ΟΠ ῬΥΟροϑίτα απδεβιίοηα οοηΐαποία 

δἰ τἄταθ Ῥοϑϑιηῖ Βαχα ἱπορροχΐαπα δοοδάρυθ, 81, πο 0 

ὉΛ]Π1ὰ δἰπι., νϑηΐαχῃ τρ]]1 οὐμάϊτοθ ποχωΐηθθ Βυΐαδ. ἃ0068- 

ϑ᾽οτἶθ 6686 ἀδτηχοβ. ΒΡΕΙΟ. 

κοὐ νανηκλνμόνν ἀφρνὴ 110 

ῬεΙ Πα ΩΣ Ῥηβοκῇ αὐοᾶ 68ὲ. ἴπ ξιϑοϊνδλεαδνι ΟΔΥΏΘΙ, 

νν. 571.--τ 580..». 1π| πῆς πιοήϊαμν ΘΟΠΒΕαΟ : 

ά. Νῦν δὴ δεῖ σε πυκνὴν Φρένα καὶ Φιλό- 
σοῷφον ἐγείρειν 

ἀ. γϑνμε. τα ἐπισταμένην ἐπὶ ταῖσι Φίλαισιν 
ἀμύνειν. ; 

β΄. κοινῇ γὰρ ἐπ’ εὐτυχίαισιν ἔρχεται». οὐδῷ 
μῆς. ἐπίνοια. πόλιν ᾿ 

Β΄. πάνδημον ἐπαγλαϊοῦσα μυρίαισιν 
ὠφεϊλίαισι βίου 

ἐπωδός. δηλοῦν ὅ, τι περ δύναται, καιρός, ] 
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Α΄. δεῖται γάρ τι σοφοῦ τινος ἔξευ: 
ρήματος ἡ πόλις ἡμῶν. 

Β΄. “ ἀΐλίλὰ πέραινε μόνον 
Β΄. οκμήτε δεδραμένα πω 
Ά΄. μήτ᾽ εἰρημένα πω πρότερον, μι- 

σοῦσι γὰρ ἢν τὰ παλαιὰ 
ἔπωδός. πολλάκις ϑεῶνται.. 

1τὰ Βα θαμλα8 ἀπὸ βυβδίεχηδΐα., 

" ᾿ ΟΣ Α  ρλ οϑω ἸΣΤΟΥΣΣ 

Εν 
Α΄. Β΄. Β΄. Α΄. ἑἐπιωδός. 

ἀλῳυ σε Κ. 
[π βίτορμα ἀ. πυκνὰν εχ ΑἸάϊπο ἵπ ῬῬατίπιοβ. ἀ188ε- 

ταϊπαΐαπτα ΠΡγτοβ Βυαποϊκεῖο σεῖο Ἄχοῖαϊε, ἱπντίο. νο]τιθυδί 
ἐπΐπι πυκνὴν εχ Μϑ. 880. Βδοῖθ σεῦοὸ πος 1Π|ὸ: πϑᾷὰθ 

Ἰοοῖ ααϊσαπατη πος εδὲ Πουίοδθ ἀϊαϊεοῖο: 864 τηδηα- 
δουϊρῖοϑ ρυΐαβ ΠΌΤΟΒ5. ΟΠ ΒΌΪ αἶ856 414 ΟΡῸΒ δγᾶὰξ δ μᾶπῸ 
ΤΕ ΠῚ, 4 ΠΠῚ ΒΟΠΔΠ δοτὶρι στα πὶ ΠαπΕπα πὶ ΘΧΘΙΏΡΙΑΥ ἴε- 

μοᾶῖ Α, 1515.» πὑπᾶδ δοςερῖς ουπιοπιῖαβ ὃ ὨΙρΉ Τα 

εϑὲ εἰἴᾶπι {Πα σογηχηθιηοσγαῖ, ραΘΠΌΪ πᾶ τ. ΠΟΙ 19 

Οιἰλόσοφον ἴϊᾶ 6ε86 ργοηπαπιίϊαπάδτα, 488] βουϊρίατῃ 6586 

Φιλόσοπφον. ἵπ τηοάπταᾳ Ηογηενϊεὶ ἀιόλον ὄφιν, ἀδ 4.0 
αἰχῖς ρυδθῖαν 1108 Ετεά. Αὑρ. ϑοΙα5 ἰὴ ῬΥδο δ 0 ῃ 6 

Νονδε Βάϊιοπῖβ Ηοτηευΐ Οδγπιΐπατη, Ρ. ΟΧΧΙ... 
Εχ Δηιϊβίγορ δ ἀ. ργδθροϑίείο ἱπιογοῖάτι ἐπὶ ἴῃ ΠΡ Υῖδ 

“νεἴουῖ 5: ΟΠ ΔΤΩ 4αϊάουῃ ἩΡΥΑΥ ἴδοιθ ρούπουαη! ἴΔῃ- 

πάτα ἱπᾶπδπὶ ΘΟΠΙΘΙΏΠΕΥΘ, ῬΥΔΘΒΕΥΓΪΠΊ ἘΠῸ ΨΕΥΘΙ ἴδῖο 

ἰπ ἄποβ ἀϊδδεοῖο δὲ Δ0 μεχαγηειγὶ βρβϑοῖθ τοπιοῖο, υἱὲ 16- 

Εἰταν ἴῃ ΘΧΘΙΏΡΙΔΥΙΡΤΙΒ : 

Φροντίδ᾽ ἐπισταμένην 
ταῖσι Φίλαισιν ἀμύνειν. : 

886ρε {ΠῚ 5011] ΟἸλΣττ6γ6 ργαθροβίτίοπεβ ἵπ ϑοΥθ 15 ῬΟΙΤι5 
4αᾶπη αἰῖτο δήάδετε, 1ᾷ χαοᾶ ρδυϑεηχὶ ἴῃ Ῥυδοίδιο 6 

1181 1. Οοπίεεϊξ. ν, ΧΥ͂. : νοὶ δὐΐατα τυἱτατη ααϊάν!5 τητον στα 
ἴῃ ΕΑΥαΠὶ ἸΟΟΌτη δ. δι Δ τλ6γ6, σοὶαϊ ἴῃ ΧΟπορποηι5 Ος- 
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οοπογηΐοο,, Οδρίτα ΠΠ|. 8. οἵ.. ἐπεὶ δὲ ἐθαύμαζεν αὖ- 
τὸν ὁ Λύσανδρος, ὡς καλὰ μὲν τὰ δένδρα εἴη, δὲ 
ἴσου δὲ παραπεφυτευμένα, ὀρϑοὶ δὲ οἱ στίχοι 
τῶν δένδρων, εὐγώνια δὲ πάντα καλῶς εἴη ---, θτ- 

α 
γ58 Πα} Ὑδρουῖτεὶ πὶ περυτευμένα, Ῥῖο σομιηροθίίο 
γερο μαμὰ ναϊραυὶ ροϑαϊε τὰ πεφυτευμένα. 

ἢ δίσορμα β, τηϑπάοβδα δδὶ δογρίασα ψϑιιθι ΟΠ 

ἜΧΕΙ] Π ἰυρὶ8 πηργθδϑούσιη Υλώττης ἐπίνοια, 
Νὰπὶ 418 ἴα ροίαϊε ἰοαφαὶ σοηϑαϊο ἡ Απ ογπηξ, 4 
ἀεἴεπάεγε οομθηξαῦ, ααΐα Εν. Απρ, ὙΥοΙῆτι8, ϑατητηϊι8 ἃς 

ΒΘΙΏΡΌΪΑΥΙΒ νἷγ, ἵρεογαπι ἱἰπρμὶς οορίξατγε ἀεδεπιιις αἱ- 
ΧΟΥΣ 1π ΑΠΔ] ΘΟ 8, ΚΟ]. 11. Ρ. 285. ὁ Ποϊπάβ γϑοοποίη- 

πᾶνὶ ἡππμ ΒΊΥΟΡΠ86. δχίϊαμη,, ἴατῃ Θχουάϊατῃ ἀπ ϑίτγο- 

ῬΏδΘ, ψΕΥθ15 τιοϑιγου 1) ΘΧΘΙΡ] ΣΤ αγ ΟἸΠΏΣ ΠΣ πολίτην 

δῆμον σοπνουβδίβ ἰὰ πόλιν πάνδημον. 11Π|ἃ Ιοᾳφαπῖο 11- 
οοὲ ΠΟῚ ροβϑιξ “ϑυᾶρῖθ Ὑἱ σϑ8}}}, τἀτῆθπ δἰΐαπι δα δεη- 

ἐθηιῖδθ Ἰτθῃ Τα]το0 1] ΒΕΥΟΥ δϑὲ μᾶθο ]ίθσα. Αα ᾿βίδσῃ 

ΘΟΥΥΙΡΕΠ ΑΙ δ᾽ τ ἀϊπϑ ἀἰγροπᾶα εϑὲ διπθηδι10 νοῚ- 
Ῥοχατα 1π ΘΟΡΠΟΟ]15 ΤΥΔΟΠ118, ν, 146., 

τὸ γὰρ νεάζον ἐν τοιοῖςδε βόσκεται 
χώροισιν αὑτοῦ" καί νιν οὐ ϑάλπος ---, 

Ὧ6 ᾳαϊθαβ 4186 δρὶ 'π (οηϊθοῖι. Οδρῖῖα 1. Ρ. 46. τηὰ]- 
118. ΔΠη18. δχαγαίαᾶ, ροϑδῖθα, ΘΠ 6 ΟΑϑ Χ18 γ συ 1586}, 
το) γαοΟΥα ἃἴτιβ Βα ΟΥΪ 18, ΙΔ 6116] ΤΥΡῚ5 ᾿πηργεϑϑᾶ, 
Πδγην8 ἅϊα ᾿ηργοθαῖα, τ0]] γα ΠΠταγὰ ποη ἸΙοὰϊτ, 1]- 
Ἰπα ἀξέ βῃῖηλ, 4ἀθ 40 σορὶτανθυδμ), δἰδὶ ἀρ 185] γι δϑὲ 
ἴῃ ΤΕΥΟΙ ἰγαρτηθηΐο ΘΟΡΟΟ}18 δρθα διοθδει, νέαι μὲν 
ἐν πατρός διστον οἶμαι φῶμεν ἀνθρώπων βίον. ΤῪερ- 
πνῶς γὰρ ἀεὶ πάντας α᾽ γνοία τρέφει" , ἴάγηθπ ἴπ 1110 
αϊάοπὶ ἸοσοῸ νδὶάθ ἔγσευε 86 η1|10. ΜΏΪΟ δἰϊδ) τη ΔΡ18 
[σοὶ αὑτοῦ ργδεβθυττη 1π Οἰδδ]ὰ Θηη αι. ϑοβο]ὰ- 
εἴδθ ἴδτῆθπ ΘΟΙΩΡΟΠΙπὶ ΟἸΊηΐὰ : ἐν τοιοῖοδε χώροις 6χ- 
ΡΙΙοδῃῖ: ἐν τοῖς τόποις τῆς ἀμεριμνίας, 501116ἐὲ τοιοῖς δε," 
ὕστε μὴ 9 υμοφϑορεῖν : αὑτοῦ, τοῖς ἰδίοις ἑαυτοῦ, εἰ 
ἴπι τΔϊα8. Ὁ ΟΙΏΡΘΙ Πα ΘΟΡΒΟΟΙ ΘΙ. νεθοχιι ΔΗριιβ 188, 
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αἰ {Πᾶνα ἔαοαπῃ ἀἰββίμιὶ Πομλΐηῖ8 ἃ ουϊαΐϊθιη δὲ σορίδτῃ ηδ- 
φαδααᾶπα. ροβδϑὶθ ϑρπόϑοεσθ, δὲ 1821 Ἰηδηίθπη ΡΟ 5 
4παπι ἀἰϊδογίατη ΒΡ θάγαιθ. Οποηϊατῃ δαΐθηλ αὐτοῦ 1- 
4πϑὲ τπϑπάοθηι 6856. Εἶπ Τηθηαϊ ΘΟΥΥΘΟΙΣοΠε πὶ Πᾶθ60 
88 118. ΟΘΥΓΔΤΩ, 

- σὸ γὰρ νεάφον ἐν τοιοῖςδε βόσκεται 
ώροις ἄνατον'" καίνιν --α΄. 

᾿Βεροπαϊταμπι ποτηθη ἄνατος αἰιίρεταπι Η θυ ομῖα8, Οὐδιι- 
τ]ϑι]οαβηι6 ἴῃ Εἰγτηοϊορῖοο ΜΙ. Ρ. τοος 57... Δα ἢδε- 
δυο αχη ἀοξια ἀθβ δοάβιι φοπιπιεπιαίαβ εϑὲ ἴο. ΑἸΒεῖ- 

ἴχ5, ΝΟ]. 1. ΡΡ. 345. 346... αυῖα 1άδυῃ ἴπ ᾿ἰρυῖ5 ἀδρυᾶ- 
νδῖσθτ ΑΘΘΟΒΎ]Ο ἴῃ ἀρδιηθιήπομα τοατϊαϊξε ἀηῖα Πάννο- 

δἴαπ (ὐδπίοδσιιθ, ΒΔΟΟΠΥ ΠῚ ϑομδδἔογτιβ ἰπ ΝΘ] θεθυηδεῖϑ: 
ΘΟΡΟΟΙΙ ρ81 'π Οδάϊρο Οοοπθο πᾷ δηιίψας α086- 
ἄστη τηοπππηθηΐα οαϑιοάίνογαμπί, (ὐδοιεταμι τοιοῖς δὲ ΠΟᾺ 
δὰ ϑαρεχίοτα γεέετο, ααριπδάιπμοάπηη ἔδοϊς δ ΠΟ] ϑ68: 

δε εχ νεάφον ἱπι6 Προ νεάφουσι, ϑαίΐεροῖς, νεοϑαϊλέσι 
χώροις, «υαΐὰ ροθία ἴᾶτη ργορυΐδ) νἱἠθῖας σϑρίομαμα 
ΟΠ ΒΘΟΙΔΥΣ 1Π1Δ ΡΊ ΠΟΙ. 

1 Δπιϊβίσορμα β΄, οριϊπιᾶτη βουριαγασα ὠφείλίαισι 
κοηδευνανῖς Βανεπμηδβ.. Οποά εϑβὲ ἱπ σείθυῖθ, δἰΐατῃ Νο- 

Ὠδοθηβϑὶ Μϑ., εὐτυχίαισι Ἰχητηϊσγανὶς ἢπ6 6Χ δαρουίο- 
τἰθα5. ΕΧΟΌΙβ!ογθ 1] ποιϊηΐθ ἔουτηδτη, ἴῃ Εἰγ- 
τοσοῦ ΜΙ. σομητηθηηογαίατη Ὁ. 462. 20.. ἀϑαγρανῖξ 

ΚΑἸΙΡΒειιθ Ἐριργατησηδῖθ 1. ν. 6.. Ῥγδϑίθοσθα οοῃεπαᾶ- 
ὑἰοπθπλ ΘΟ θΟΥαΤα ῥγᾶνα ᾿πιου ρα ΠΟΙ ΟΠ ἡἸδιϊποΐδη ΘΠ16Ὲ- 
ἄανι: Ῥαγνούβα οοπϑίχποϊδηημ Οτα οπμθηι, κοινῇ γὰρ ἔπ᾽ 
εὐτυχίαισιν ἔρχεται γνώμης ἐπίνοια, πολίτην δῆμον 
ἐπαγλαϊοῦσα ---, δηλοῦν, δ, τι περ δύναται καιρός... 
ψἹΠ08586 νας ΒΥΠΟΚΙὰ5 πὶ ΠδπῸ ϑϑηϊοηϊίαιη ς: «44 οοπι- 

γαιθτέτα επῖε [εἰϊοϊεατετι α ἀ ιἰδεπάα εἰ δὲ ἐεὲ -τὸ τοϊεγεῖα, 
φμαε εἰυϊΐεπι μορμίμνα αὐογπεὶ ἐπ βηϊεῖς ργοςρετιεαείδιις υἱ- 

ας, εἰ ἀεπιοηεέτεςὶ, φυτὰ οοςεαξὶο ροςεῖε. Νεαὰθ 

Ῥγοδοῖς ααϊοαιᾶτη δὰ νουϊζαϊθηι 1Ππἃ Τάπδα. ΕΔΡΥΪ ἃ 
Βυβίεγο Βεγχρίθδιοαιιθ γοϊθηΐϊπση: θρμίρρε --- σβοϊογεϊα 

αὐἀεςξῖ, -το, ἱπβηϊεῖς ρτοσρεγιεαείδιις υἱέας ἃ 6πὶο τι 5 ΕΥ̓͂ αι" 



᾿ 
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᾿ἰὅος φεῖᾶ οοεάαςεῖο ρμοτ εὶς. Οὐδπεμν 8 5 ]οναυὶ σ6- 

ἴεγὰ ψουθηϊθθ ροϑϑῖηΐ, 1051 8118 ϑροῃΐβ σουγιιηῖ 1π νεὺ- 

μὶ8 ἕρχεται εἰ δηλοῦν. δὸ [ᾳπάϊτ8. 56. ΔΡΙΙοΙαηΣ δια Ὁ 
ῬΙΟΒιουμαμῖ, ΤΔηΔαΆΙ]τ15. ἰᾶπηθη ΕἌΡΕΥ ΟὈΒΟαΥ τἀ 61}. 

σομἤδθϑιβ δϑῖ, ἂρ ϑιιβι 5δ8δῖ ἔουίαβϑβ, πίϑδὶ Ῥυορ μοι 8 
ἩδΡυδθουαχ ἔιαϊδδθῖ δϑϑθίαοιβ, Ἰταηπαθ ρμαμίΐο ἱπεγίσα- 

εἰογὰ καδς σιιπε, πα αῖτ, δὲ φιμειπαἀτιοάϊμτα πὶ Οπογὶς α550- 

ἔδει, αἱτοπῖτα: παπὶ φεϊδισάαπι Ομοτὶς τά μεομίϊαγε εςὲ, 

μὲ οὗτοιμτίταϊς μίαπέμτ. Θιιαἰς ργορεπιοάιτη ἴθ Ῥ σον ᾿ ε- 

εἰς ΗἩεὐταδογπῖη εἴθ... Διχαὶ Αὐϊϑιορῃῆποβ 8818. Ῥ 6 Ὺ- 

δρίοιε Ἰοψφυΐίϊαγν,, ἴϑαὰα ἴῃ μᾶης 1Π1ἃ ρῬᾶγίευῃ ναῖε δοοῖ- 
Ῥὶ: ΤΟΡι8 ν θη, {πὸ ἀροίατη ἢδὶ ἴῃ σοτηηηηθτη οἷ- 
ὙΠαπ ῬΥΟΒρΟυϊταἴουη., 4αδητ) ναϊοας σΟη51) ρυπ θη ἃ 

οἰντταῖεη πηϊνουβαμ πη. ΠΥ Ὀ1Π 1018. νἱϊαθ σοτητηοα ττα- 

ἐϊθ5 ἀδογπαῖαγα. Οοάοῖνγ. Ηδηνίοαβ ϑομδείεγαϑ ἴῃ δὰ- 

χΘΙ8Β Αἀποιδιοηῖθιβ δα Δαυθο απ Με] διοηδίατῃ ΟΥ]16ο- 

χατη ΠἸΌγατα., Ρ. 75.. φμαπὶ σαἰμίαγεπι., πα αὶ, αὐ ἰεπεῆα 

γηεαιοίπατπα μἐμεϊπιὶς σογριογινι ὑείογιῖη ἰοοὶς. υεὶ ρμεγρε- 

γατηι ἱπιεἰ(εειὶς εἰ ἐεηιεγ ἱεπιαις., σοία ἱπιουρμνεοιτογεῖς τπτὸ- 

ἑα ϊο. αἰΐεγαι, ταερίδείηιε ἀυοσμεγμηε ΟΥοὶ. Ῥοβδθ εγὼ 

46 ἴδὺὸ γθ δχϑῃιρία ριοΐεγγα ἤονᾷ δοιρίαγα δχ [Ἀ01}} 18 

ΑὐἸϑιορηδηδ: 868. πᾶθο 1188: ἈΠΌ τη 060 ΠππΠῸ δΧ ἢ]- 

118... φιοα ργοχίπι δὰ ϑομαοίδεγαση ρευιπεϑι. ΨΌ]Ο Θηϊ 
ὭΛΠΟ ΘΔΡΊ ΘΠ 881Π2}1} ὙἹΓ] ΡΥδθοθριστη ἴῃ πᾶ αὈΔΩΔΠ2 ΥὙ8 

δΔάνευϑαβ Ἰρϑὰμὰ ΔΒ ΘΥΘ, ἃ0 8010 τΪΠ1 νΘΠΊ8 1. 15:18 
ὨοΥγίαι15. ἀδίαγυγη 6886 νἱγ] ΦΠ181}} 155] ΤΩ : ΟἾΪ]15 

Ἰληϊᾶ ἨΔ τη 6 δχϑίατι: ῬΘΠΘΗΟΙ, τὶ δἰ 18 Εὐρα τη 6 ΔΗΪΤΩΤΙΏΣ 

ἃ νοϊπηϊδίθιῃ ἱπίθυ ϑατηηδ ἀοθοδδιὴ νἱϊᾶθ 686 Ὀομᾶ 

ὨΜΏΊΘΥΑΥΘ. [}πΔ Τ,γϑιβίγαιαθ ψΕΥϑὰ 1890. ; 

παντὰ κ᾽ ἔχοι, καὶ τᾷδε γὰρ λέγεις καλῶς. 
Βυαποῖκῖαβ, αιᾶθ ἴρϑβε Ὸη ἱπιε]ρογεὶ νευῦα παντᾷ 

κ΄ ἔχοι, δογαπι 810 δυρἱϊχαῖα νουϑίοποια ἢηχῖϊ, οπιρῖπο 

εγὶ ροισι. ἸἸη ϑιιβρίοϊοπεια νοσανὶς 18 ΟΘΙ80. Βοθπι8 
«ἃ Ονθρουΐατῃ Οουϊπιμίπμη, δίψα δπηθηάδυα σοπδῦιϑ 

δδὲ : Βομπδθίθγιιϑ δατοῃ 86] ἰϑίαημη ἸοΘσι Ρ. 214. δὶ σπταν- 

τὰ ἴῃ πάντ᾽ εὖ τησῖοβ, ηὐμ Ριαείεγεα νἸΔΟΥῚ γεημίγενι- 

ἢ 
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ἄπτι αἷτ, ΑἴαῸΙϊ ποῖ 68. Ορὰ5 ἰδηΐᾶ λα ΔΙ Π6: ΘΡῸ Ὡϊ- 
“ὮΙ πἰβὶ Ἱπεθυρ ΠΟΙΙΟΠΘῚΩ. ΘΟΥΤΙ͂ΡΟ: 

παντὰ ν᾽ ἔχοι, καὶ τᾷδε γὰρ λέγεις, καλῶς. : 
ϑηιπΐπο θεπε σὲ γὲς παϑεῦϊε, πατὰ ἰδέο τποάο, Ἰὰ δϑὶ, δεηπε, 

“6 παῤεπὲ εὰ φιοφιιε, φμαε αὖς τε ἀϊεία σιπὲ. ΔΙΐοΥΥῚ μὰῸ 

Ῥοβϑιαηΐῖ εχ νεῦϑι τόρ. παντᾷ δικαίως εἴ ν, 1013. πρὰ- 

τιστα γὰρ παντὰ λέγεις. ϑ᾽6η1 Ποῦ πα] δμξτ ϑρθοῖθηι, 
40.868 εδὲ ἴῃ ταδβ, θδιθάθη νἹήθγθ ΠΠσϑὲ πὶ ΕΠ ΙρΙ 415 Η6- 

οὐρα, ν. 431-., χαίρουσιν ἄλλοι, μητρὶ δ᾽ οὐκ ἔστιν 
τόδε... Νόοπ ἃαϊεηι δαμηοήμπηι δοαίς ῬοΥδο ἀθ Εατὶρί- 

15 ἵπ δοιὰ νουθὶ5 ἀϊβϑούαϊς, ν. 668... 

δέσποιν ὄλωλας" κοὐκέτ᾽ εἶ βλέπουσα Φῶς, 
ἄπαις, ἄνανδρος, ἄπολις, ἐξερϑαρμένη.. 

Ῥχϊσηστη ἴῃ ΔΠΠΟ ΔΙ ΠΙΒ8. πον τπαίθ ῬΟΒΙ ΠῚ σαηϑαξ ἱπ 
110. Ῥ. κοὐκέτι βλέπεις φάος. Τοῖπάθ ἴῃ Αἀαεηα18, 

Ῥ. τού. {{|08.., ἴρεε «φμίάεπι εὐἀϊάϊ, Ἰηαιῖι, κοὐκέτ᾽ 

εἶ βλέπουσα φῶς, κποὶ Ικὺ. Ῥ. καρεὲε κοὐκέτι 
βλέπεις φάος, θεοά εἰ σιιὶς σοπίγα πῖᾶ πγρεῦϊε, Υ 6 - 

“ροπάεθο. υεΐεγεπι ἰεοεϊοπετι τὲ μπῖμς οοαϊοὶς 

ατπιεεοτίτατε πιμξαγτα ποίμϊςς δ; αἰϊεοῦ πο τηΐπιις {α- 

εἰἰε, οἱ φάος ἱπ φῶς κεπιεί ταμεαξιτ δ5:εῖ, υμίσαίΐατη ὁ 

κοὐκέτι βλέπεις Φῶς παροὶ ροϊμῖστο, φμαπὶ {ἰἰμὰ ὁ 

φεϊσαῖα μοξιῖλ. Αἵ Ἰάτη πῸμ ΠΟΟ ΔΡΘΠΏΘΙΙΏ1 δϑῖ, αἰ αι8ε- 

γαϊατ, αἰτάτα {Πού Οχ ΠΥοΥ) οϑΕ]] Ο115. 81: οοῖ- 

ἀἶα8ϑ, πραὰο τοϑροηϑατη Ὧ(6 ϑείεγε ἰεοξίοπε ΟῚ τππαῖαπ ἃ 
μρΐιις αιοιογίϊαιϊε τοαϊεὶς εδὺ ἀδπιάγα,, 8684. ααϊὰ γεὶ ἃς 

δεπίθηϊῖδα οομνϑηϊαῖ, απ|14 αἸΧΊ886. Εἰαν]ρΙ ἄθη γδιϊοηὶ 81} 
σοπϑοπίδηθιση,, που 1Ππἃὰ 681, ατιοὰ ΔΡΊΓΑΥΙ ἄθρει, Ηδ- 

οαθά δπΐτη ααδηλν 5. 511 τηΐϊβογα εἴ ΔΘΥμ ποθ ΠΊΠ]]ΟΥ, 

τι. ῬΘΥ886 νεγθ ἀϊοὶ Ρβοϑϑῖξ ὃχ δἃ ρᾶγίθ, φαδίεπιιβ εθῖ 
Γοτίαπαθ οδἰδηδιῖθ5 ἈΠΠΙοῖα, δἵ νᾶ 6185 ΠΟῚ δϑὶ νἱ- 

1815. ἴδιθη ἴπῸὸ ἔγαϊταῦ ΘΟΠΏΥΠΙΠΙ, δὲ Δη]πιἃ νυἱἰντῖ. 

Ετρο χυοιηοάο ἰαπάεμ εδὲ οὐπέτι βλέπουσα Φῶς, ἴὰ- 
ΠΘΩῚ ΟΟΙ]15. ΠΟῚ ΘΟΥΠ 5 5 Βίος αᾳυϊάεδηῃ) εἱ οὐκ ἀγα- 

στὸς ἐν φάει, πὖἴ Ἰοφυϊίαν διιρτᾷ, ἂἃΐ δῖ ἴδιῶβῃ. εβὶ ἐν 

(άει. ΑἸϊάτη γεγο ϑεμῃίθῃιλατη ε886. ἱπνο παι 1. 1115 
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ψοιδὶθ 68: πθοῦδβδ: υᾶτα ϑεπἐθηιϊατη ἴῃ δτι τηοάμ 

ἘΧρθάϊο, ταῦ 5ΓΓπ|0 ΠῚ 8 7. Εἰ ΝΗ ἀμλμανν ΘΟΥΊΡΆΓΩ : 

δέσποιν᾽ ὄλωλας, κοὐκέτ᾽ εἶ, βλέπουσα φὼς, : 
Ρεγιϊδει ἀογαίπα,, ἴρεαταφμε ἰμεεπι απριτοίεης ποπ υἱυΐς 4 ϊ 

Ῥίδις, δῖνε: οοπηπηρία ἐς ἀπε τπονίεπι : Ἰὰ αποᾶ ἰρϑὰ ἀθ 

86. Ῥυοβιίθιαῦ ν. 435., τέϑνην᾽ ἔγώγε, πρὶν «ϑανεῖν, 

κακῶν ὕπο. Ιτὰ ῬΗΠοοίεῖεβ ρα ϑορποοίθμῃ ν. το 18- 
ΦΟΠΩΌΟΥ ΤΟΥ 86 ἀφίλον, ἔρημον, ἀπολιν, ἐν φῶσιν 
νεκρόν: αυϊθαβοατη σοη ογᾶθ νϑύϑαπιη τοϑο. δὲ Εμσίρί- 
α15. εχ Θαρρ!οἶθιι5 νεΥβ18 000. --- 903. Πέτα... ΟβΘΟΙ 8 
δριιὰ Θεἰαχα. Νοοίατη Δεισάγισ ΠἰΌγο [1. ἂρ, 23. Ρ. 

178. εροπιεὲ υἱυο πιοτέιμς ἱπίον υἱυοτ.. ἴῃ ᾶΠΟ ΥὙ6}} ἀ1- 

οἴατα δδὲ ΠΠπᾷ πῃ Ἠδ]εμα, ν. 202., πάντ᾽ ἔχουσα δυς- 

τυχῆ, Τοῖς πράγμασιν τέϑνηκα, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὐ., 
νἱϊαθ σΌΠΟΥΒ 81Π1] δπΊογίμα, Οβηηνῖ8 γεᾶρδθ νἱνδηι.. 

ΠεΠΙ4 6. ΟΥΘΌΥΙ δὴν ἰγάρτο 18:18 δθηςθητίαα ᾿ππλΐπ10 8. 

Ετρο δοϊοϊδηάατη 1Ππ4 ἀἰτθυαμ δδῖ, κοὐκέτι βλέπεις 
Φάος, εἶπ 8}1}ἃ σοῃίχονυθυϑία, Π6Ὸ ροϊεϑὲ οὔχηηο, ΥΩ 
ἘΠῚ ρυδαϑίει, δΙΠΡΙΡῚ, ΟὐδγοΡΥθ μὰ βαραγνδοδῃ θα δδί 

Ὥδο ὉΠ Πὶσ ἀϑαπὶ παθεὲ Οὐπηπιθηογϑίίο ῬΔΥΠΟΙΡῚΙ 
εἐππὰ εἰμί απο ἀρὰ ῬΟΥΒΟΠΘΠῚ: σαῖϊὶς --το ἐγίέα εεὲ ἤαες 
ἰοομιῖο ποῖ σοίμτα ἀρὰ Τγαρίοος, σε αρμά (οπιῖοος. αρμαὰ 

«ἤκιεος, ἀριὰ οπιπὶς ρεπεγῖὶς δὲ ἀεξέαξις δογίριίογες. ἀθίποθρθ 

ἄβρουϑδῖυ 4αΐθ8 ΗδΥγπΠ ΟαΥρεγοῖ δὰ νϑυβατη 1153. - 

Τ1η Ἰοφυπείοπα οὐκ εἶναι ροιία8 ν6ὶ οὐκέτ᾽ εἶναι νεγϑᾶ- 

γα: ἀαδη σᾶπι αὐϊὰ Ἔχρϑάϊε οαπγαϊατῃ ΥΝ οἰβι θη δἱ- 
46 ΕἸΒΠΘΥΙ ἀσεννῖ8 δ ἀθγο πδαθ τ] 8 6886 1 6 

ψό  ὙΑ]ΟΚΘηΔΥ 8. δα ΕΠΥΙρΡΙ 156 ῬΠΟΘηΪ5888, ν. 1340. - 
Ἀδεξίδῦ, ἂὸ Π]υ ἃ δαιηοπθᾶτη, σοραΐϊδηι 1ῃὼ Μί58. 4αϊθαδ8- 

ἄδλυη Ῥγδαιθυγη!ββαη 1δῖο πιοάο σΟμοΙβ88ΠῚ ΠΙΠΪ8. ΤΠ] Π11118 

χη ΘΠ θΥ8. Οὐδ  οπΘ ἔδοαγα, Ὑϑρυεμεπάοπάμπιηαθ νἹᾶευῖ 

Αὐκ. Μδιιίαηα, αἱ δᾶτ ΔΒΓ] ΟΥ, δἰϑ1 πα ῬΟΥΘΟῸ Π78]- 

τὰ Ὠαΐο ταὶ γϑραρηανῖ, εἰθηΐϊμ αἀϊνογϑα ΔῸ 1118 γι ϊο 

εϑὲ ἴῃ ΔοΟμδυπθηϑιθ8. ΑΥΒΙΟΡΗΔΗΪ8, ν. 1185. » λείπω 

Φάος γε τοὐμόν, οὐκέτ᾽ εἴμ᾽ ἐγῴώ.,, εἰ ἴπ οαάδθιῃι Ηδ- 
σαθᾶ, ν. 683. , ἀπωλόμην δύστηνος, οὐκέτ᾽ εἰμὶ δή., 



Ἵ 
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πῃ φιθτι εχ βϑαρουίουθ 1Π]δΐαμλ εϑὲ κοὐκέτ᾽ ἴπ Ηδυϊοΐδυιο 
Ἰθτο: 4πῖᾳ ἴπ Ὠ18 ΠΟΠ δϑὲ σοῃίουία τλῈ] 0] 18 118. ̓ ποἰ δ᾽ 5 
οταῖῖο, Ταμίαχῃ Ἰρίταν τηο] βϑίῖδ 6 ββοι ρθη εὐᾶϊ ἴῃ 
μος ἅπῸ ἰἴοοο ἴῃ βγη 8 ἱπιερυϊτδῖθ ψΕΊΡΟΥ ΠΣ Δ ΟΙΟΥ 8 δὰ 
τείαϊαπ 08. ΘΥΤΟΥΕΒ τ ΔΘ ΠΟΥΆΤΙ ΨΙΓΟΥ 1, 

Δα βισορβδμ Δ΄. [υοομ8 Ἰηβίσηδ. ΒΙΟ ἔππῈ ΠΟρΊρ6π- 

εἶα εβῖ, τὰπὶ τθυαθυῖ τα ΒΥ ΠΟΙ, Κ᾽μῖσο ἰερὶ ἀϊοῖι: ὃ εἴ- 

σαι γὰρ τοιγε σοφοῦ τινος --. Αἵ Ποῦ 6βὲ ρυϊπιθτη 
Ταρεῖηο. ἜΧΘΙΏΡΙΔΥΙ Α. 1525. ρῬυοάϊτιπι, νυ] 6]οεὶ γὰρ τοί 

γ)8. ἀπ46 ρῥΌϑιθυϊουα, 486. ΠΏ]Π1 ἸΆγτη ρυᾶθϑίο ϑηῖ, ρΥδο- 
τεῦ Βυαποκίαπαση οσοιρανῖ ογηπῖα, ον ΔηΏτη, Κ᾽ ἐς 

πείπτῃ Ζβηδί, Βεαθδοιαπαμ, 451] 6 η86 ΒΎΟΒΘΠΙ, οἱ 

χεϊοαα, Αετα. Ῥου, ᾿αράπποηῃδβε Βαΐανουαμι Α. 1τό24., 

1[ὑα, ιυβίεγῖ, ϑίερῃ. Βευρ]ουΐ, Ἰπνθυμζι!, δοσθῃία, βὶ 

ΠμδεΥυῖβ, ΘΟΥγθοίο ἴῃ ΠΟΠΠΜ]]18Θ, [Ι͂ἢ Ταηϊπο ἀ, 1518. 

Ῥγορὶιβ δᾶ νεύμτη εἰ γάρ τοι: αποᾶ βουίρίατα ἰθηεηΐ 
ἽΜ55, ΠΌΥῚ, δ]᾽16γ ΒυθΠΟΙΙ: α]τοῦ ΜΟΠΔοθη 815, 46 4πο 

ῬΕμΕ8 1τη6 δπε Ὄχοουρία, [βίᾶ Θοπίου μην] δὰ ρεογίεοϊαϊη 
1ρ818 δΔιοΐουβ ΟΥ̓ΔΙΙΟΏ ΘΗ, 

δεῖται γάρ τι σοφοῦ τινος --- 
Οὐά τη] ὁ Ηγρβδᾶδα ἔπεγαπιὶ σδεοίοσθϑ, αὖ αἷὲ Ηουὰ- 

{1|186, ΘαἀἸτΟΥα5: δάδθο 94 η6 ἃς ρευϑρίςιιβθ Βᾶθο ψευβᾶ εχ- 

Ῥύβθβϑα Ἴχϑίδηϊ ἀριιὰ ΑἸάα ἢ. Ῥγυαθίεσεᾷ ᾳαοα ἴπνεσηὶ- 

χίιι9 Τη θυ 6 ἰγβαταϊς ἴῃ Βανθηπδῖθ Ἰερὶ, πὶ νῃ]ρο: 

δεῖται γὰρ τοι γε, ἸῺ να]46 δαβρί σου [Δ]βι1Π} 6886, Νδιῃ 
γέ Ῥαυοα!δ ρυδϑίθυ Θυᾶθοθ Ἰοαιτο πα πουθτα δία 16 861- 

ὨΊΟΠ18 ΥΔΙΟΏΘΙ 1}1418 πηρίγίοὶ τϑπτπὶ ΘΟΥΥΘΟΙΟΥ8. 8Ὶ- 

Βυϊῖ, οὐἷπ8 ἰαμθη εαμτάετῃ πα] τὴ ἴῃ Βανδηηδιϊ νεϑιϊ- 
δίαμι ταροῖϊ. ψο]αΡαΣ δμΐπὰ πιδιγουα τ) βιπά!οβαβ 1116, 

αἱ γάρ τοι σο(οῦ Ἰεβρεγεῖ, Δηδρδεϑιείσαχῃ νευβιη} εἴ- 
ἤησογα ταιγδιηθίγτη σδιΔ] οι οι : Ππδιηδἀῃιοάτη ΠΟ 

ὨΔΪΏη115. δἴαπια 16 Βυαποκίι8δ ΘΔΡΟΙΘ 8101 νἱϑὰ8,), ἈΠῚΥῸ 

γεϑϑοῖο τινος, μείομγετα δυιῦτα μεχαπιδίγισν πεγοίοιχε ἃτῃ- 

Ῥίθχιιβ εϑῖ, ΐ 

δεῖται γάρ τι σοφοῦ ᾿᾽ξευρήματος ἡ πόλις ἡμῶν. 
ἘΆΓΘΠας αἰταμηηαθ ορίηϊο: φαδπηπαμ) οφοηἀοπδηάαϑ εβῖ 
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ΕΥΤΟΥ͂ ΠΟΙΩΙΠΙ 5 1 60 βἜΈΠΕΥΘ, ἴῃ 40 δχι δεϊτηδυθ σογίδ 
δῖα δεῖδῖθ ροϊθυδηϊ 86 δία! ργοξεοῖββα, 864 γελοῖον 
“ρῆμα εϑὶ ᾿ἱπάϊπιαρίβιου ΘΟ ΠΕ εθευρθηδῖθ, αὶ ἴπ Ὠ 18- 
ΒΟΥΓΔΙΙΟΠ15 Οὐ οδο ἀθ Θευηῖηδ ΧΕΠΟΡ ΒΟ 5 Ουὐτορδεάϊαδα 

Ἀδοδηδίομθ Ῥατγιοαΐα Το σεῖα, Ὁ. 77.. ἴῃ ΥΩ ΑΥῚ γα νο- 
1 δὰ σοιτγίρευς, 4π|886 818 τἡδηΐθ ἴρ86 5564] Π0Π Ρ08- 

8εῖ, θμοπιοάο γῥτίητις ἰοοίιις., Ἰπααϊῖ, ἐπὶ ἔγοπέεπι ρυοαμεὶῖ 

Ροϊπετῖε, μαι {αοῖϊε ρεγερίεῖας. Οὕτη ῥα οΥ8 1π ᾿π60 νἱ- 

ἄδίαγ Ἰοηαῖ, Οποιηοῆο Ἰοομὶ 1ΠΠ1|Ὸ ἴπ ἔγοπίεμα ργοᾶποε- 
ΥΟΠΙΌΥ, ᾿ἰρϑ18 Γθομηοῖβ νοοΔΡι}15 Ρυοδὶ5. οἵας πβ᾽ται 18 

ἀεοϊαγανὶ, αὐ Ἰοομὶ ουϊπβαια υἱτ] εἰς μέτωπον τοῦ Δ ό- 

χου φτοργεβϑῖ δοπϑίδιδγεπε ἀπίνειϑι ἐπὶ τῆς αὐτῆς 
εὐθείας: ἥαὸ 46 ποτηϊπ18 μέτωπον 5ἰρηϊποαῖαᾳ δχατηρὶᾶ 

Ἔχροϑιῖδ ϑοΟμυνειρβδιβουβ ἴθ [Γαχῖίσο ῬΟΪΥΌΙΔΠΟ Ὁ, 
358. . ΠΙια '᾿δαϊεμη, 51 ΨΕΥΠΣ ΠΙΔΘΥΙΒ, [δος ρ88}10 ΔὉ- 

εὐγάϊαβ 1άοτη, αΠαοα Ῥοπᾶ ἰεξομπίοα νοσδῦμ]8, 486 πε- 
εοῖγεῖ, ΘΟΥΤΊΡογΘ σνοϊαΐε 4115, ΠΟ ΤΙ ΠΙ15 1ρΡ51 ἸπΠΟΟΡΤΪ- 

118, Πεπίαᾳαα 60 τηοῆο, 40 1ρ56 ΔΙ ἐγαΐα5. δϑὲ, 0008, 

Ποοδάδϑθ, ρετηρϑα 88 1η ἰγοηΐουῃ ῬΙΟΤΠΟΨΕΥΙ; αυδηΐαβ τὰγ- 

Ῥδὰ8 ξμϊδβεϊ πϑοθθ86. ΘΧΟΥΙῚ ἱπίευ ργοσθάοηάπιη. Οὔδα 

τὸ ἤστγδηξ, ργοντ θη 1πέευν8}}15 ἔα]βδεῖ, ἀ6 4αῖθα8 

ὙΠΑΡΊΒΓΟΥ 16 πα σορτίανις 4αϊάεμη. ΧΕΠΟρΡμοπ δαΐεπῃ, 

ΠΟ ΥΠΔ15 1Π Ὑ6 ΤΩΙ ΠΠΓΑΥ;, 864. δχεγοιδί8 ἃ ρους ἐτ- 
ῬΥΪ15. ποῖ μοϊτιϊδβαεὶ παρ]ΐρου Ἰἀοπθουατα 1ηΐεγνδ!]ο- 

γι ἀεβου ΡΠ ΟΠ ΕΠ, 1π ατι86 ροβίθα ἀδοδάεβ, ἂς. ἀεδὶ- 
6608 Ῥετηραήθβ δβϑϑϑηΐ ταχία 8656 ἱπιγοάδπςσεπήδο, αὐ 

Ῥυϊποῖρίο ααϊάεπι ἸΟΟΒΙ δεπίυυ!δθ δ: ΠΡῸ}} δἰλατη 5106 
1ηΐουν 1115 ροϊεγαπὶ 1 δπτῇ τηοάπτι ῬγΟσπΕΙ. 

[πῃ δηιἸβίσορμα Β΄. δὰ δχίγεπιαση δ ἀϊ41 πῶ ὙΠ 6 ΠΩ] 

γποἰΥἹ οα558., 4ὰἃ φραγίτοΐα ΒΥΟΡΊΟΥ δα Βα] θη Ὠ1}1] 

ἔλολ8. οτααϊ ροϊοϑὶ βαρρυΐμα ροϊα 886. 

πλατὺ» 

Ἡυἷς σδυυηΐηϊ δα ῬΔΥΓΠΙΏ 5ΕΥΓΠΟ ΠΥ). ΘΟΠ511116 688 
ΜΠαὰ ϑρατιματαταηλ ὉΠΟΥ͂ 1ῃ [Πγδιϑίχαία πάρ ἃ ψεῖϑα 

͵ 
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1207. . οδϑυΐϊξ 1Ὼ 60. σρϑγαπιὶ ϑιιᾶτη ΟΣ 58: 1118. νυ, 
Ετεᾶ, ΤΙ ΕΥΒΟΒ1τι8. ἴῃ ]ΔΟΟΌΒ11 ΕἸοτίθρῖο ϑομο]αβιΐοο : 

Ερο ἃπίθῃῃ 1π Βᾶῃο ἔογῃιαηι ταάεσί: 
᾿ “,- Ἔα, ὁ Ν » »"- 

ἅ, Ταύγετον αὐτ᾽ ἐραννὸν ἐκ λιπῶα 
" - ἊΣ . ΄ Ν ΓῚ 

ἁ. Μῶα μόλ᾽ ἐμὰ Λάκαινα πρεπτὸν ἀμιν 

. κ(λεῷα τὸν ᾿Αμύκλαισιν ᾿Απόλλωῳ 
ΒΕ σιὸν καὶ χαλκίοικον ᾿Ασάναν, 

΄ , ΓΝ. ΄ 

γ." Τυνδαρίδας τ᾽ ἀγασώς, ρόσ εν δε 
, Ν 7 , 

τοὶ δὴ πὰρ τὸν Εὐρώταν ψιάδδοντι. 
δ΄. εἴα μάλ᾽ ἔμβη, εἴα, 
δ΄. ὦ ᾽ΐα κοῦφα πάλλων" 
΄ « ΄ - -“ 

ξ. ὡς Ξπάρταν ὑμνιῶμες, 
ἕ: τᾷ σιῶν χοροὶ μέλοντι, Το. 
ἃ. τᾷ τε ποδῶν τύπος, ἃ 

᾿ - Ν Ἀ ΄ ᾿ , ᾽ ΄ 

πῶλοι ταὶ δὲ κῶραι πὰρ τὰν. Εὐρώταν 
γ΄ 3 ͵ ᾿ »" 

ξι ἀμπαλίλοντι πυκνὰ ποδοῖν 
᾿ς ἀγκονιῶαι, ταὶ δὲ κόμαι . 

δι ᾿ς σείον. ϑ᾽ ( ἅπερ τᾶν Βακχᾷᾶν 15. 

»ϑυρσαδδοᾶν «καὶ παιδδοᾶν. 
ᾧς ἀγῆται δ᾽ ἁ Λήδας παῖς 

ἁγνὰ χοραγὸς εὐπρεπής." 
ἦ. 5.΄ἂλίλ᾽ ἀγε κόμαν παραμπύκιδδε,, 
ή ἐ ἰσᾷ χειρὶ τοῖν ποδοῖν τε παδῆ: Ὁ τ. 20. 

΄ , ΒΘ ΠΕ ΄ . Υ 
εἴ πάδη ἀτ᾽ ἔλαφος, κρότον. 

δ᾽ ἅμα ποίη χορωφελέταν." 
ἐπωδός. καὶ τὰν. σιὰν δ᾽ αὐ τὰν πρατίς. 

σταν χαλπίοικον ὕ- 
μνὴ τὰν παμμάχον. :: ᾿ 25. 

ΒΟΠομλΔ ϑυϑίθιηδι8 δηΐρα. ρυουβιιδ. ΟΟηζ81. δὲ. 908}5- 
ΞΟ ΒΟΟ 680: , Οὐ 
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Ῥᾶσολ φυΐτηο 66 ἀϊαϊθοῖο ἄϊοαμι ᾿δοοηῖοδ, 4φαάδ Ῥ᾽αυϊθιιϑ 

δἴπι Ἰοοὶβ σοτήπαθηῖα, [ὴ6 δρίτγίτα ἐουτηάγατη ρΥοποπεῖς 

ηἶδ, ἀμές, ἀμῶν, ἀμίν νεὶ μιν, ἀμέ ἵπι Ἰυϑεοπῖςο 8εγπιοιδ 
Βαϊα8. ἔα θα] Δ 8 “ΔΗ. α]βϑίμηιβ ΤΏΙΟΥ ΥΡῚ5 Ἔχοιβοβ εἴ οριῖ- 

Πλ18 ἴπ ΠΟῸΟ ΠΠΊΘΥΟ ἱπίευ ΔηΠ] 108 Ραυρθίαο ρυορδπιος 
ἀυχ 5101. σοηῃϑίαι Τα πιηπ8 ᾿θεΥ : Ἰηϊογάσπτῃ δἀάϊάϊι Βδ- 

νϑηηδιῖ8 δποιογιτδιοη Γπνουηϊζίαδ: δ ἔογίαθβα ἴπ σεῖο- 

γἱβ φύοααρ 1108. νἱἀδυθηγ8θ σΟηρυθηΐθ5. ἸπΠίΕΥ 5688, δὶ 

δοσυγδῖῖου ἴθ ΠῸΟ βϑπεῖα ἔμίββει ΓΟτι8δ. ΝΝΟΠΠΆΪΪΔ ἰὰτι 

απῖς Βγαποϊείπμη, ρίεσα]θθ ἃ Βυιηοῖτίο 1080 δια ηξ 8501- 

χαίίζοπο δἤβοϊα ἢ ποππηππηη]πδη) 1ἀετ. 511 1ρ86 ΟὈἸ 5. τις 
ΒΓΑ Ἰεποῖι τοι δριζίτατῆς νν, 1162. 1254... ἵπ 
Ρτίΐογα σᾶτπιης Γιαρεἀδειποηϊογατω 15 ἀμὲ Τηνθγῃῖζίτιβ 

Ῥυοάϊαϊε, αἱ εθὲ ἴπ ᾿απεῖπο: Βυισποῖκῖα8 1π ΒΘΌΡΕΥΟΥΘ 

Ιοσο ἄμμε εκ Ῥτᾶνο 880 εὐϊαῖι. Μ8.: Α.,. ἃ τὴἋὸ ἀρ"πᾶς, 
τὐ ΔΥθΊ του, Ἔχρίοϑο.. [Ἂἄθην πὶ ΑΟΒΑΥΠΟΠΒ1 05, τ΄. 750.» 

ἀμὲ βεγνανὶς ἱπιόρτατω. οΟΟμπΊγΔ᾿ ΤΗΣ. 1π. (ΟΠ εοἰδη 615, 

Τι Ὁ. 154.. ἄμιν γιὸ ἀμὶν δχοϊάτε 1πβοῖθηι ἴῃ οὐδιΐομα 
Μεσαγθηβῖ8. 1 Τγβιδίγαῖα ; ν. 168.. Τυπιπαβ ΠΠΡοΥ τε- 

πεῖ ἀμῶν, ἀμὶν Ἰάεγα ν; 1ἸΟΒΙ. εὉ Βὲς πη Δη βίγορμᾶ ά. 

εἰ ν. ττό2., υὖὐρ Μανθηπὰβ ἀμῖν. Υ. 95. ὅ, τι λῆς 
ποϑ᾽ ἀμέ οοτγὶρονιάπμλ τηοπτῖε ΘΔ ΡΕΥ ᾿π ΘᾺ 56 Πἴ6- 

εἴατη, πὲ πότ᾽ ἄμε βιααδογεῦ, [ουΐαββὶ8 εχ 77 εἴ. : Ἰγωυηο 

ποτ᾽ ἀμὲ: τοη]8: ἡτητητιτᾶῖαθ διζοιουαα ΕΠ ταγὰθ ργδτητηδιϊοὶ 

Βτα ΠΟΙ δ᾽ πη116 8. Ἔχϑεθυαητῦ, Υ, τΟορ0. βουρίαμ 40 ΑΥ]- 
εἰορμᾶπα νἰάεσιςς:. αἴνο ἄμ᾽. ἐφεῖδον: ἀνδρες --- : 568 ηυο- 
τηοἀοσαηαιθ ΠᾶθῸ 56. Πδθθδης; ΙΘΠΘΏΣ Βριγατη εἰ ἢ δ- 

νἜ 88 βευναγπαης δὲ Ταπιίΐησβ θευ. ἰὐπϊσατη ἘΧερ! η πὶ 

Ἀϑρϑυΐ ερίτἰϊὰ8. ν᾿. 168. ἅμες. (Ω181] σογὲα εχ "παπιῖπο 
ἀἰδϑογερδητίαα δηποΐα 1) Οαπ860 τταϊδπάπτ 1π ἀμὲς. ρα 

Βεαρδοβίππι εθι ἅμμές, τῆβ πυ 18. τηοπιθηῖ. Ῥυδεῖου- 

εᾶ, υἱ Ηεγμδηπμηβ 1 Πὔγο 846 δπιθηά. τὰ, ΟΥ. Ου. 

Ρ- 81. Ῥγδθοθρῖι, ἄμιν βοτῖθὶ οροτίες δὲ μὶς εὔβαρτα νυ. 
τοβϑο. ΡῬτο ἀμῖν. Νέος ταπηθῃ Ἰοοίτοο. ὑμέ ρομπᾶϊῃ τὸ 
ὑμέ, 864 τἄλθον. ποϑ᾽ ὑμέ, δϑρθύστη βρινγταπης ν, 87.: 
φαογιαἀγηοάππη ΝΙΘΡαγοηβῖ8 Ἰοφαῖταγ 1τεσηας Βοεοιτι5 
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ἄπ ἈΑσμδυηθηβῖραθ, νυν. 737. 7390. 76ο. 862. : Αἴᾳὰο ἴπ 

Τιγϑἰϑιγαῖαθ νεύβϑατα 1076. 4οὰ Βιαποκίὰ8 ποτ ὕμμε 

ἂς Αδο!οο ταοτα ἰγαάαχιρ, 1ᾷὰ πὸ εβὸὺ τππάδ ϑυτηρϑοσῖξ 
ΒΆΡθοΟ, π6ῦ ἴρ86 φῬυούϊαϊε. τηϑηουϊᾶθ ααϊοααδιη. δηΐα 

Βυπποκίατη ἀϑῆὰθ 80 Παπεῖπο ἰργο. δὐϊίαι εδὲ ποθ᾽ 

ὕμμε. Ὀδ 8118. ἃτηθίβιισιη, δὲ, ἂξ ἀθ ἀλλομαι ν: 82.» 
πυρά εχ Βαμιίηο γοροϑαϊ ἴῃ Οὐμπϊεοιϊδηδὶβ, 1. Ρ. 253... 

ἂγῆται εἰ ῦκα ν. 1317. εἴ 1254. ἃ Βηιυποκῖο τηπίδία 

χεαυχῖὶς Τηνεχηῃῖζίιιθ, ΘΔα6 δῖπα ἀπο. οχ Βανθηπδιὶ. 

᾿ΑἸτουαση ἰᾶηη θη τϑορεγὰ ποη Ροϊαΐ: 46 ρυΐοτα ρχδθοϊατὰ 
4βῖ τηο( αϑβι155111 Βοιηϊηΐβ8. ἀοοίχίηα, ΒεΥρ] εχ : Εὶ αἱ εἴ. 
Ἑδυτεὶ μὶς βαθεῖ ἀγῆται. 4υοἀ πιὰρὶ8 ς88 
Ὠονιϊοαα,, αὐ ρδίθι εχ ᾿ἀγήησίζλαοιςς. . ' 1}Ὲη 
βαδρίοἰομαπι ταϊῃΐ νϑηΐξ δᾳαδπᾶο ἅπερ. Οορίταθδην 
ῬΟβ86 ψευΐβ 8586 ἀπέρ,. αυϊᾶ ν. 1312.- ΤΠ 15. .11- 
ΒΕΓ εὐ Βανεπηᾶθ μαρεγεηὶ σείοντ. Εἰ Ἰθπθπὶ σεῖο 

᾿ερ᾿ τἰτατη ἃρυὰ Αἰάυστα ἴῃ ομδυπμθηβῖθαθ., ν. 907.» 

Ῥυΐπη8. οομϑίσπανε Βευρίεγαθ. Ὑεξαϊη. οϑὲ 1ᾳ4 ἰδηιθη; 

ἀῃδητηᾶθ ἢάεὶ, δὲ ἷῃ [Γγϑιϑιγαία:. Βυαποῖιια8 δἀϊάϊε 
σείον. Θ᾽ 101 6Χχ ὈΙη15: ΝΜ88... Βερι8. ίδιογεβ Πἰρυϊ [Γ,γ81- 

δἰγαίδθ Ῥ]θγασηθαθ ἔθυπιηϊ π᾿ Θἰ ιϑγηοαϊ Ἰοσὶθ αἵπερ, αἵ, 
εἰ οεἰθγᾶ,. Ῥῖὸ αἷπερ, αἱ εἶνε ἅπερ, ἄπ πὰ νεῖβα 1258. 
Ταπιίπυθ αἴπερ : αμϊάν᾽5 [Δοϊ ἴα. ἰθτατϊογαση οὈνογβᾶ- 
Ῥδΐωγ δηΐπηῖ8, αδη ἀογΐσιιϑ. ΟΔΒΈ5.: ἀϑουίρίο "ἄοίδ, ᾳαοὰ 

ἴρδι σδτῖε. ΒΌΙΘΥ ροϑαϊθϑεηῖ, βγβα 84; αἶτθρ ἱερεῖον 

τοὶ μ᾽ ὑποψαλάσσετε., δεουδαιινί πειλέγιιη Ροϑβιδγα 
ἅπερ. ἙἘτηθπάδνι μος ΕἸογθηῖθ ΟὨυϊβιίδηο. ργαθθαπῖα 

ΒεΥρΊ]οΥαΒ : εἰτι8 ὨΪπλΐσπὶ ἀεδβροχίς οουγεοιϊίοπθηχ Βγαηῃ- 
οἰκία: δοουγαῖθ βουριατα ἀϑαγρανϊ ΠΙ6. Ῥοιῖβο ἴῃ Αὐ- 
γευβαχὶθ, Ρ. 206.. ἴἴθηνν. 1316. ρτο τὰ ναὶ σαΐ ον 
Ἰορεγεηὶ ται, {1 εϑδὲ ἄπ Βανεημδῖθ, φομβηχουύμηξ τὲ 

Ῥοια8, ἡπδᾶτη γδιοπθηι ἐθ ἄδιῖνο ᾿ἰπίγεηξ. Ῥγοϊπῆθδ ηϊ- 

Ὧ1] τηϊχγαπ άπ ἴῃ βίσορ μα γ΄. οὔτ ροϑίϊαμχ οδϑθὲ νἱτοϑο 

ἀροεῃία, ῥῬύᾶνβ ψϑυβϑίθιβ ἀἸβεϊποι18,. 

ταί τε ποδῶν κτύπος 
αἵ πῶλοι --ον 
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1ηΔ46 οΥἴηχ 6586 ὲ ( 

; καὶ ποδῶν κτύπος 
αἵ τὲ πῶλοι --- : 

ΤΆΤ καὶ ἴξοπιὶ ἄεϊποαρβ οομιίϊηαο ῥγῸ ταὶ Βανεηπᾶθ [8- 
Ῥεῖ. Ῥυδϑίθυε ϑ8{18 ἈΠΕ] απ ΠῈ δϑῖ, 4 ποντῃ ἔογταββα 
τη εἶβ ν᾽ ἀθθῖταν, ἔπ βἴτορμα ζ΄, ϑυρσαδδοᾶν εἰ παιδο 
δοᾶν. Βέενεπι ρδεπαϊ τ πλδτ Πχπτῖπο Θχθυηρ]αυΐ ρυοῦϊ- 
ἴᾶτη δαἀϊίογθϑ δεῖαῖθ ῬΥΟΧΙΤΩΙ οαϑιο νου, ἴῃ ὦ Θᾶτα 

Ῥυϊπηαση 40 θη}. Ῥοῦίο τταταϊδτη γορουὶ. [τη σ8 νοῖο 

6886 ἀδθεῖ ἀϊπηθίου δοαϊα]θοῖαϑ, ἃ ῬΔΘΠΙ ΕἸ ΠΊΔΤῚ 5]. Τη1-- 

πὰ8 βουθοπάο, δὲ σε ρυοπαπιίϊαπαο οροτῖθε σουῖρ. 

Ταπίματη εϑὺ δαΐομι ἈΠ 86 ἤθχο δοσθηῖα οἰγουτηπποῖδ6 

Ῥοπάμϑβ, αὐ οὐγτγρίθηδθ ἴῃ ΘΙ ὈΒΙΏΟΟΙ σΘΏἾν 18 ΡΔΈΠΏ]:- 

τηᾶδ ψΆ]εΥα ΟἸΠηΐἷπΟ 1 [Γιἀδοηΐσα ᾿ἴηραδ σοπϑασίαθο 

Ροϊπουῖ, Ηδοίεπαβ ἀθ νοοδ]ουτ πὶ ἔογπῆβ. ΝΌΠΟ 

εἰΐδτη ἀ6 Ἰοφαδηάϊ. γαϊίοπϑ. αἰξεγατη αἰϊα αἱ Γιδσδπϊδαθ 

ἀιαϊθοῖῖ. ρυοργίαϊη. ΟΥΕΌΥΙ δηϊηῖ ᾿βαπὶὸ Ῥγδθδιραθ τιθᾺ' 

ΔΥΛΙΟΜΪ : 1ἃ ααοά {40116 Ῥοῖδδὲ 1 πᾶσ ξαρα]α ἸηῖοΥ 16- 
ξεπάστη ΔὉ. ἀποα οα 8 ρδυϑρῖοὶ.. Τιδότιθ "1π Ἰϑὲδ δἰτι8 ἔγα- 
απεμιῖα Παυῖ πο Ῥοιαῖξ, 4αῖπ. Ῥυοο! νίογεϑ ΠΠΥΑΥΙ ΘἾπ5' 

Ῥυδοιθυσηλιεθπαϊΐ δϑϑθὴῦ πᾶ Δαπιϊβοθπαξ εἰιιδέετῃ, 

Οὐδιποθγθμα ΠᾺ]} 15. ΤΠ ἸΟσιιθ᾽ ἱπνομπίβ δϑὲ 1. Πποα 

φατιΐηα, 4πὸ γαβθοάσγειῃ : {γ18 δοῃῖγα νἱάϊ, ἱπ 4108 
γενοοάγεση δοηΐεοῖπιτα ρυ 4 0} }}}, ἴῃ βίσορμαμ ζ΄. τᾶν 
δὶς Βακχᾶν, ἴῃ δηϊδίσορμδμι ἤ. τοῖν δηΐθ ποδοῖν, εξ 
ἴπι ϑισορβῶτα γ΄. τὸν ἃπῖδ Εὐρώταν, ἴα αὐ πὰῤ᾽ τὸν 
Εὐρώταν φοϑυοτῖίπα Ῥτὸ παρ᾽ παν περὶ, ἐὐγηγούνυυ 1π 
γο δῖ 084.» " 

ἔμολον ἀπὸ Ξπάρτας περὶ τᾶν διαλιλαγᾶν. ̓ 
Ῥτουύβιιδ. σοπ  ΘΠ1Π0 Ῥοτυβοΐθ ἰππἀϊέϊατα ἴῃ ἀἀάεοπεϊΐβ 1 

ΝΝου5 δὰ Ηεουθᾶμη Ῥ. 103. . Διο] τὰ σϑηϑεῖ ἐ0}16π- 

ἄτη 6886, «υἷα Αἰσοτασα ἴῃ μᾶ0 τὰ Ἰοαπ δ η αἱ ποτα πα 

νιάετο. Μυδματη Ἰρίτασ Βαϊίεῖδα 1π οὰ8 ΟΡ πίοπα 

οοἰϊοσανῖϊ, 6886 ἔμολον ἀπὸ Σπάῤΐτας γα περὶ διαλίλα- 
γῶν βοτθοηάμθτα. ΕΥτιθῖτα ναὸ δρῖς; πα πη1ἃ το 1{τ|8 δϑέ, 

Οοίογαμα παϑοῖο οἂζ διαλλαγῶν ρΡοθυοη ρτὸ διαλίλα- 
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γᾶν π᾿’ πος εἰ 1] ἀθηὰ ν. 1101... Να!το ἀαλα πὶ στὰνἴτ18 

Ῥϑοοανῖς Βευαποῖκῖιι8 ν. 90... Ῥόϊξεγαι,, εἷ' ἀεβεθας δῆδο, 
Ἔχριΐδα μέν ρατισαϊα ροθὶ χαΐα., σΟΠταΥ Δ τι ν ΟΥ̓ Ὶ 1 ΠΣ 
ἴῃ Ῥυβϊμανη ἰουυηδπ τϑάπισετθ, --χαΐα,, ναὶ τὼ σιὼ, 

Βορινϑιὰ δ᾽ αὐ., Ὁ εβὲ ἴπ βανθηῆαῖε. 866 116 τοέθητϊο᾽ 
απο «ὐε886 ρΡοΐεσαϊ, δοίθοῖς ηἷὐοα Κι οΥας. ΠΟ ϑβαυτ τὴν 
Ατελοτίπιτι ἐπί ΟΦ ΘΒΕΙ τι38. 1. δὰ ἔπγαηπέ ξουπ  Ϊἃ 

ποὴ 80 πη τεοῖὶριῖ, 856 Παρίταῖ, ΝΕ Αἰΐσαθ δα ΟὨλΐτ- 
πη, απ) Οετθγοῖ εἴ Ῥτοβευριαδῃ ᾿πνοοδεῖ : νὴ τὼ 

ϑεώ: Ῥυταθη8η6. ΠΟ μα8, αΌππη}] Ὁδδέογθην δὲ Ῥοῖϊα- 

σοτη, εἴ 1105 4" θην δυπι Π 51:55: Π108 ΔΥΓΙΟΆΪ ὃ Ελ μᾶπὸ᾿ 

ΟΡ πδπαὶ Ιεν:ταΐοτα δι Βυι ποίει 8. εἰ τὴ Ῥτο τεβεϊτηος- 

πο πατηετας δὶ σοῃπτπηδηδτη σΟΠΙδοΙ αγᾶτῃη ὅἤθ τόγβϑι 

1174... ς 

ἐγὼ δὲ κοπραγωγῆν .γὰ πρῶτα ναὶ τὼ σιώ... 
Μειτῖ εὐθηθδπ σαιβδα Τυϊ 61} οἰθοῖο ατίϊςαϊο, βοτο 

ἀνοτεῖς δηϊπη 1η Αἀάοπαῖϊβ. τη πη οϑ 8856 πρῶτα, 

αὐἷᾶ Γιλοοπίοας ἀϊα!οοῖο δα ιν δγβατεειν. Ἰδα τ θηγεύτατξ 

δτᾶθ. οσαυπαλτπι Δ Ἰειισιιθ Ῥγοροβαῖε δήμπιο πρᾶτα. [π΄ 
νεῦϑιι αὐτήθπι Πιιϊα8 Γἀθ]Δ6 316. πρῶτον" γαϊ ν δον 

δα 5 ῬΕΥΒρΊοΙ6 σΟΥγαχῖϑδα τὰ Οὐπίιθοιαηεῖθ, 1. ΓΝ ΤῊ ὩΣ 

ῬΆΆ]1Ο ἱποθγοῦ θη πὶ Π0Ο Ἰοο9θ. ζδηβεό ϑοιιρϑίβϑβό. 
Ατιϑιορ ΔΕ : 

πἐγὼ "δὲ κοπραγωγῆν γα λῶ ναὶ τὼ σιώ.. 
Οετοτατα λϊτιῆσα ἴῃ Π5. ἀδβοτίριία ϑρατγείδίδυθιτ οὸξ τι 

ἀρτῖ8. ΘΟἸ]θπ 15 ΟΡ 6]]ἃ. 566 ΠΟ ΠΗ νἱἀ ϑηΐατν Πιδοοη 8 56η- 

τθηιίδτ μάτι Ῥεγβρεχῖββε Μα]α θυπποκίιβ Βευρ  οτυτα 
βεααθίιθ, απατη ΑΤἸΕΙΟΣ νεῦρα, ἐγὼ γεωργεῖν γυμνὸς. 
ἀποδὺς βούλομαι, ἰτγληθεα ἐβδοῦ : ἰαῦη ἐασμεα υετὲξ ππάμς 
αγατε υοἷο, [λαρά δουπομῖὶ 114 εἰς σους: αε Ῥοΐ εσο᾽ 

δίετες σοπυεΐετε φιματηργίπιιωπ.. Οτμα Ὁ ΕΥ̓ΡῸ ἔ,866- 

ἀδευποηῖοϑ᾽ οἶνεβ, 41 ομἸ Οτθὴ ἘρΎΟΥΤ ΜΗ Ἱπατρηδηὶ 11- 

Ῥεγο Βοιαῖηα Βαθετθηΐ δἕηϊιθ. 5ΕΓν]5 σοτητη τοτεης, οοΥϊ- 

ψΘΒΘΥΘ. ϑέθγοιιϑ ν 6}] 6, πθροὶϊατ [ΟΠ σα ΨΊ 5517 ΠἸΓ ΟἸΠΤΙ1- 

αὑτῇ ὃ ἸπΏτΩ0 δρι ϊδϑί πα ϑραγταῖοβ Ατἰυῖδο᾽ ϑεύδυθ. ἴάτη ἂϊ- 

416 ἃγάγθ ΟΊ ηἰϊ δὲ γεβροπάθέξ Ἴεγῖε δ  ὀογαγε ὙῸ]16 
Β 
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Αδγοβ, 8011 ποη Ρ]Διιϑῖγῖ8β σορ ϊπίβατια δἴευσουθ σοηνδ- 
Βεπάο, δεά κοπραγιυγῷ γαστέρι, τἰ νεπιγ18 οπσ8 ΔΡΘΠϑ 
8Ὰ ἀ10 π᾿ ἃρυὶβ ἀδβροπϑεῖ, ὩΤδπίιπι εϑὲ Ἰαθουβ, αυοὰ 

ΡῬυοδιίεϊυσ δὰ ἄρῦοβ οοϊδπᾶοβ εβ6 οοϊϊαΐϊατιθη. Πεηΐηις 
ὉΠ] Οι15 οϑὶ Ἰοο5 που πλαϊ]τοβ, ἰπ 4πὸ ναὶ σιώ 1η νεϊοτῖ- 

θὰςφ ΗΡγῖθ Ἰορίτατ, ν. 81... ϑεσιι δϑὲ νἹἀθπ τη πτιατια» 

π6 σοτχρεηῆα Πδ60 ἴΐὰ βἰηὶς 
μάλα γ᾽ οἰῶ ναὶ τὼ σιώ 

γυμνάδδομαί γα --- - 
Οδηδ60 δαιϊάθηη δἷο. απο ρατιοῦ]ὰ ϑρευδαπὶ ἴῃ ὉΠΟΙΙ 
ὈαΥχηΪπ6, ἠδ απΐθιιϑ᾽ δὶς δα μπηοη δ πππ], 

Ιὴ δητβίγορμα α΄, δτὶ μῶα μόλε Λάκαινα ἀβεγυῃῖ, 

ΝΊΒΙΙ νάϊ, αιοᾶ δριυην πιο ἸΙοοο ἔδοι]α8. Ῥϑιίββες 11- 
Ῥγδυϊοτυση δοίθιη δἰ λεγε, απᾶι 5. Πῦρ μὰ φοΐαϊς ὉΒ 
νἱοϊηϊτατεση 8111} 118 6. δἸτθυῖτιϑ. 

ψεγβαβ 3. εἴ. 4. δ1π|. οἴ νοοτοὶ Πυρευσδύδθοιῖ ῥτδε- 
ΤΩϊδϑᾶ ΔΏΔΟΙΙΙΒΙ. Τηᾶα ρευϑριοἰτατ, ατιατ ψἂπᾶ δῖ ἀἴαια 

Ἰπδηὶβ σοηϊδοῖιγα Δ ΟΚαπατὶ ἃ ΒΥΌΠΟΚΙΟ ἀτγαρία., τ0]- 
Ἰεπάπτη ᾿Απόλιλωῳ ε586. 1 ἴρϑδυιι ψεῖὸ 84. τηδισὶ 1ηΐϊ6" 
δυϊταΐθηα υδαπϊγίνιτ, εἵ τηου]οι8. δὲ γϑυϊπθπάϊη. ἘΡῸ 
ὨΪΏ11 πἰϑὶ ᾿Αμύκίλαις ἜΧχεοιηρίαγῖθιθ να]ραῦπσα δυχὶ δᾶ 
ΘΧΙΓΘΙΠΊΠΣ ττηὰἃ ΒγΥ}1 208. 

Τῃ ϑἴσορμα δ΄. δἸτοσιπι εἴα ροϑὲ ἔμβη Μϑ85. τεδίδῃ- 
τὰν ἄπο Περὶ ὁραὰ Βυαποκίαμι, οἱ εἶα ἱπ δὸ Ἰοοὸ α- 
δῖευιδ ϑρροϑιῖι, εχ Μί5. βαϑρίοου. Ὀείεστιπῃ ἔμβη,, εἰϑὲ 
Βυαποκῖτιβ Ῥυδεῖου Ατιρυιδίαπιη ΜΊ8,., 2181] ἀπᾶς Ρ6- 
ἴεχεῖ, νἱάδιαγ σορπηιίατα Βαθυ856, ἴάτήθη ἃ Ἰρδθαπ 
ΒΑροπς δχδιρ]αυϊα δηῖα Ἀπβίεσυπη δαϊία: 1άθ 6χ 

Βνθπηδῖϊ φυοῖαὲ Τνευπισ 8. ΑΡ Ἰϊαδῦευο Ῥυϊχατῖι 
ψὩ]ράγθι ἰουτηδπῖ τερευϊο ἔμβα 1Π4τᾶπι ἴδ ο 116. 

π᾿ δηιβίσορμα δ΄. φιοᾶ νϑιθυῖθ5 οἰγουταξεσοθδῖαν 
11ΌΥ]5 ὠϊα, Ἰάδτι εχ βανδημπαδῖδ Εἰτουβ τηδηἄαντι Πυνουη]- 

“ἴδ. Της Βτιιποϊεῖιι5 εἤἴδεεγαε πονατ 4υδάλτη ὦϊα «πιδὰ- 

ἴχατ Ῥ]ΈΥΔ]Σ ΠΌΤΏΕΥΟ δίαιτα ἱπ 681} ἩΠ] 6 πὶ ΥὙΔΊΤΟΤΊΕΥΩ, 
αξ οἰπὶ ξεηλτ πη ὉΟΠρτιεγοῖ οὐΐαι. 866 81 δὰπῃ Τὰ πο 
τ οτῖῖο Ροδηϊϊαῖς ἴῃ Δαάοπάϊςβ, Ρ. 180. . ΙΌΣ. πε! οτεπι 
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νίδτη ᾿ηργββδι8 Ὀΐπος Μ59. 5εαιίταν Β6ρ108. 4αϊθὰ5 ὦ 

εἶα εδῖ ργοάϊτατα. ἰάθμλ Πιιβίθγιβ οοοαρανῖῖ, πεὸ ἀι- 
Ὀἱταπάχη ει, 4αἰπ Μ8. ΕΌΥ1 ργδθδιϊο ορετῖς. [τὰ νϑτὸ 
Ῥτορ 8 δα νεγιταῖοσα δοοθάπηϊ, ἤθαὰς ἴδιηθῃ Δοσαχᾶ- 

τσὶ ϑεουϊθοπαϊ ἔοτπιᾶτι τοποπῖ. ῬΘῚ ογᾶϑιη δηλ εϑὶ ἠϊ- 

εἴασα ὦ ᾿ἴα, 14. εβὲ ὦ ἐΐα : 4πδε ρδυιίουϊδθ ἔγεαᾳιθηῖος 
Ζιτεγαῖαθ διιπὶ πη Ῥᾷᾶοοθ, νν. 486. --- 403.» εἰ ΡΔ}}}0 ρΡοβὲ 
1ἀδηάριη. Νδμη ἐΐα 810 {ΥϊΒυ }} θστα ἴῃ τηοάπμτῃ ἐτὶ- 

Ῥγδομι. Ηδβυομῖτι8 νοΪαταῖπα 1. Ρ. 1097.. ἔΐα' λέγεται 
δὲ καὶ δισυλλάβως εἶα. ολάεια ἰγαπαπείαν ἃ ῬΏανο- 
χῖπο. γεγαπίδπηιεη ἨΡῚ Β1ΒΥ]] θυ δδὲ δία ἰτοσμᾶθο 

βου, 4αππλ ΨῈ] Ῥγοροϑροιηθηοηῃ δοΪεαϊ ψ 6] ρᾶτοχγ- 
ἴοποη εἴξεσυὶ, εἰϊρεπάπηιριίο εἴα, Εἰ αϑιδίμ]ο Πα ο48π6 φοτὴ- 

Ῥγοθαίαμη, πεῖ ῬΟΙιι8. σοτηπιθπλοσαὶ ἴῃ Απδίθοιϊϑ, 

Ψο]. 11. ρΡ. 435. : 4αΐα, δῖ εἶα νετιπι δϑϑαῖ, ἐγ θυ!θατα 
ἀεθετεὶ ἔϊα Ὄχϑιδῖσσθ Αἱ εχ εἴα οὐταν ἐΐα, 1άαυιθ πιᾶ- 

δὶ5 ϑρεοϊαῖδε εθὲ 46]. [πὰ ὙἩ ΒΕβτοορ ΠΟΥ 4 Ζιι918. ἃ Βυιη- 
οκίο νν. ὅ50. εἰ 663. ἴπι Ιοοιτ ρᾶτοχυτοπηὶ ἱΠ]δέατι εἶα ἱπι- 
Ῥυμάήθηβ τγϑαϊπέεσυανι πὶ ΟΟμπΙθοίδμθῖβ, 1. Ρ. 270... [1ῃ 
μᾶς ἰᾶτηεη ψΟΟ6 ταΐϊπθϑ ἀδάμας ΟὈϑοϊονῖς νεϑγιῖϊᾶθ, 4υδηλ 

ἴπ ποιρῖηα σφύρα. εἰεοηΐχα δὴ: ἴῃ δοσδηξασχη καϊΐοπα 
Ῥυγοξθβοιο, φαογαπι Ρογα }101}18. οἷς ᾳαδεϑιῖο. ΠΙῸῈ αὶ 

Π18 ΟΥΩΏΙΆΤΩ ΟΠ] ΘΓ 1δϑίπμα δία 6 οι θϑίτηθ νϑγϑδίαϑ 
εϑὲ τῇ Ηογμευῖοὶβ οαυχαϊηῖθιι5 ἘΧρο θη 15. ρχοάϊαϊε ἴῃ 
Οάνδββεα, ᾿ἰρτο 1Π1{. ν. 434., ἀκμονά τε σῴύραν τ᾽ εὖ- 
ποίητόν τε πυράγρην. Βυιιχηλδηηι8 ἴῃ ΟΥ. ΟΥ. Α: 1911. 
Ῥ. 67. σφύραν ἹΠπὰ Ἰοοο Εχεμρ!ὶ μαρθαΐτ, ἴῃ 40 ἃ 
Ἰἰτεγὰ φυοάποϊδ ρῥτϊμηαα ἀθο! πδιϊοη18 Ἰηΐαργὰ γεπῖδῃ- 
οἰβδεῖ ἴῃ Θρίοο δουπίομε ρυδεῖθσ ἄτα θοιῖ σοπβιυθἔπ  Π ΘΠ. 
ἙἘφυΐάεπι νεγὸ εχιϑείτωο ορουΐοσα 101 σζῦράν τ᾽ τεροηῖ: 
πᾶτῃ ΠΕ τὰ πιο Ῥγοάτπιοϊταγ, εεὰ σουγρίεαγ. [ρποσᾶ- 
ἴα δὲ δαΐειῃ ἃ ὩΔᾺ}115, αἴ νἀδίαγ, ρυδθοθρίατῃ μαῖιι8. 
φεΙαΟα], 4υ8]6 εβ8ὲ ᾿πίου ἈδραΪϊα8 ἀς Ῥτγοβοάϊα ΟΘυδηιπηδ- 

11ΟἹ δρῃᾷ Ηευηδηποτα ἀς δπηθηά. χαὶ, ΟΥσ, ΟΥ. Ρ᾿. 437.» 

τὰ εἰς ρα λήγοντα ϑηλυκὰ καϑαρά, εἰ παραλήγοιτο 
τῷ ὧᾧ, ἀμοιβαῖον ποιεῖ τὸν χρόνον. εἰ γὰρ ἐκτείνει 

Β 2 
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τὸ ὕ. τὸ α συστέλλεται, καὶ προπαροξύνεται, ὡς 
ἔχει τὸ Κέρκυρα, ὄλλυρα" εἰ δὲ συστέλλει τὸ υ, τὸ 
ἃ ἐκτείνεται, ἀαὶ παροξύνεται τὰ ϑηλυμὰ ὑπὲρ δύο 
συλλαβὰς ὄντα, οἷον πορφύρα. --- τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ 
ἐπὶ δισυλλάβων" πύρα ἐκτείνει τὸ ἃ, συστέλλει δὲ τὸ 
υ, τό τε λύρα καὶ ϑύρα βαρυνόμενον. τὸ δὲ σφῦ- 
ὃὰ ἐκτεῖνον τὸ υ συστέλλει τὸ α.. ἴἷὰ ἴτὰ 66- 
86, ἀεοϊδταϊασ Αὐϊξιορ μδηΐθ πὶ Ῥᾶοα νούϑιι σ66., 

νὴ ΔΙ᾿ ἡ γὰρ σφῦρα λαμπρὸν ἦν ἀρ’ ἐξωπλισμένη. 

Ῥταᾶνθ 116 φαοαθθ να]ραίτπι εδὲ σῴύρα : ατιὰς δογὶρία- 
τὰ, ΠΟΙ ΠΙ πἰϑ τεσερῖαᾶ, Δ᾽] πᾶπι 4 τὴ ἴῃ δα θη 
αἴατιβ ΒαςΕπη δ τατὰ ΘΥΥΟΥΕΘΙ 1παπχῖξΐ, ΤΏ 46. ἔπΠῈῚ ΟΟτη- 

ταονῖξ, αἴ ἸΠΕΙ ΤΠ 8856 ἴΏ 60 νεΐϑδιι ἀθργανδιπ δΥὈ1- 

ἴγᾶτου. ΟὐΙῺ5 51 41 πΊΠ1]οΙη ητι5 ραγοχυομὶ ρτορυρηᾶ- 
τουθ8 δχϑιίδίδηξ, Ὡ1 1] εἰ ΘΧΟΡτΑ 8 νη δεῖίν Ὁ αδπῃ 1Ππᾷ 

ζΐθπι ἃ Θυδιητηδιῖσο ἰγϑάίτατα Ὁ. 429., Ψύχος δὲ καὶ 
τρύχος παροξύνονται. ϑεᾶ ν]Ἱάοτίηι Ἰ1Δ4δγὴ, πὸ 80- 
Οἴχίπᾶ Πᾶθο δὶῖ 8 σουγαρία 1ΠΠΟΥτῖτ) ΤΕ ΡΟΥ τ συμ ϑααῖα- 

αϊπε ἀετίναια, αυδτη ἴρ86. ποῖδξ ΟΥ̓ΔΙ δ 15. ῬΆΆ]]Ο 

δῃΐϊα : τὸ ῥίγος ἡ συνήϑεια παροξύνει, καν οἱ ἀρχαῖοι 
προπερισπῶσι: ἃ6 τυϊϑαδ Ὁ. 424. γρῖφος " ἡ συνήϑεια 
δὲ ὀξύνει τὸ γῤίφος. Ηδος Βδοΐεπαβ. 7ατη δά ογδᾶϑὶπ 
4ποα αἰΠπδῖ, Θρὸ απ γϑτϊ ποθὴ ααππηι ξη ΒΟ 1106110 τὰπὶ 

Σἑατηρυϊάσση 1 ΟὐοπΙδοϊαθῖβ ἔθη θυ τηι, ῬΔΟΙΒ ἜΧρ οᾶθος 

Ἡυἷτι5. οπῖηὶ ἡ Δ 6ϑ:101}15 Πα ἀάμασ Ομληῖπο ἃ 6πο0- 

ἥσπδηι [απ ἀδηηθηϊαπι εϑὲ Ἰδοίι ην 5[8 1} 6. ἂς φυγάσι, δὲ 

δα ὈΙρῖταυ οὐϊδυηπσιτη ψ6] 1ΏΤΟΥ ἀθΟΙ 1581 1105 ΘΥΔΙΩ]ΉΔΕΪ- 

608. Ἐτδάεσίουϑ δαΐθηι Απραβῖα8. ΝΟ τι5. φασπὶ ἀοοΐε 
ὩΌΡΟΥ ἀθ εα γὙὸ Εἰἰββευμβδοῖ ἴῃ ΑΠΔΙΘΟΙ8. ἔπη δαὶ 6χ- 

«γε ατη ἰαξίνδ Ἰπ] Ὅ1Ὲ. τε μαθς φογὶρεὶ. (εγτπαπίοσε τοτὶρία 

γίάεγεμε ξογτίιαπ Θεγπιαπὶ. Οποα δἰδὶ ποι πη αλμχ 
ἃ ϑδρίθπεθαβ αυϊάει ΠΟΙ, ΠΙθτ18.. Ε858. πιϑι ποθητὴ εχὶ- 

βιϊζωθ, Ὧ6 1ῃ τοϊπιαιῖβ ἡ π] ἄθη Ὑϑ}}8 νουβαπηὶῖ, ἀπ ΤῺ 4αΐος, 

αὐτὰ ἀράν οταϊπα δἴφας ταιίοηθ ἢαξ, ΤΩΪΏ 6. Ἐ8Ὠ16Π 

οταπΐαμι ὑΝοϊπυτα νΘΥθυῚ ἄθοιῖς ἐασεατα τϑτηαῖιθ [οὐτο πὶ 

δ . 
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υὗπαπὶ, ἄπ ἰρδὰ παίατα βηχῖε δὰ γϑροπάα ποσαΐπατα 
δοἰπαϊα, ποῖ Ὁ 115. τὶ τϑρουθῖαν, Οτάδασ δπίθτα θΟπᾶ 

γϑηΐα ΒΌΠΊΤΩΪ νἱτὶ ἃ φποάδηι δγγαῖο. οἷαβ, Αὔετὶ 1116 Ρ. 

445. πιεϑοῖο 4αδηη οταϑίη νΟΟΔ ΟΥΤΩΣ οὗ εἰ ἔφασκεν, 

οὔφασκεν, νεὶ φαοτηοάοσαηαπα δουῖθεπο Θχρυϊπιαῖιιτ. 
ΠΠ|Δ νϑτὸ πϑὸ φροιαῖσς βϑτὶ ἀπηπᾶπ, πεαὰ8 δχϑίϊ νους 

πη Οταθοῖδ, ϑοῖο ῬγῸΡ6 ππᾶ6 8 ΡΒΘΥ ΘΧοιηρ! απ). [μ6- 

δετὰϊ υἱάθ!σεῖ, ΟΡΊΠΟΥ, ἵπ ΕΟ] δ: 211818, Υ. 410.» 

ἊΝ Υ ’, 4 ΑΙ ε , “»ὔ 

αὑτὰς γε μεντ οὐ ασπεν ἱματιον ξχειν" - 

ὩΔῊ 18 ΒεαΠ Εἴς 15. δουιρέπῃ οτὰ ΗΠ ἀδίοτο το] αϊξ. Τη» 
ἄε Δπρ. ΕΒ δοἰκῖτιβ δα Αἰάσοπι, Ρ. 802.. ἐχιανις μέντ᾽ 

οὖ. ἴη Γιράμπεηβὶ Βαΐανουθτ Α. 1624. ΙἸορίταν μέν 

τ οὐ Φάσκεν: ἴπ ἀπηθααϊουνίθνβ πδᾳπθ ἂᾷ ΑἸάατα μέν 
τοὐφασκεν. Νία]α ἱπιουρυείδιυ5 εϑὲ Βυαμεϊεῖιιβ οὰπὶ Τ2- 
τα. Εαῦγο: ἱρεεὲ επὶτπι περαθδαὲξ σὲ γμαίϊιοη παδθγδ. 

ΝΝεαιιε νετο γνοΙβα5, 486 4 8}1548π6 τη 1}}}5 ἀθθουδε δθτ- 

τη ἴπο886, νἱάειαν αἸβρεχίββθ. ΝΝατγάϊταν δπξϑιη ΕπιΔ ΘΟ Ὼ 

ἴῃ τπηϑάτατη ρυο Ἰἶθδ86 Ὡπάπ8, αἱἱ νἱβι5. δϑόθὺ ρΙΈυΊ8648Ὲ : 

ἦριε ἐατπιεπ, ἰᾶται πο δοηνοηῖ πσσαδαῖ, 868 αἰεθαΐ 

Σέδ6 εε:6 ὑπάπειτ ὑδεῖε. ΠΟ δηΐη εδὲ ἔχειν ἱμάτιον, 

“ε]Δἀπηοά τι ἴπ 8}118 Ιος18 ἃραἃὰ Ῥογβοποῆιὶ ἴῃ Αάνου- 
ΒΆΤ118, Ρ. 286... Ἐδηϊπι ἴατ Ἰδοογαῖα τ ε68118. οὐδὲ δια 
ἀΙβοῖβδα, αἰ σαΐοπλ ποῖ Οὐΐαθρογοι.: Ἰσοῖχοο ΦεϊοΥ δ 
Ῥυΐζαθαπὶ πα 6858, 8086 νεΥῸ 56 ἘΠῚ δυηϊοῖ αἰθτπηδ- 

Ῥαϊ. Ηος εδὶ 1]π4 υἱάϊο!!. Εὐροὸ πα}]τι8 μἷο Ἰοοιβ 6ϑὲ 

φατιΐσαϊας οὐ, 5ε4 νειθὶβ μέντοι ἔφασκεν ταπτεατητηοάο. 

Ἥθ6ο φῃοῃο 0 δ[ηϊ ἴπ ογαϑίῃ σοπρ᾽ αὐ παπάα, ρΡοϑβῖ νυ] 6- 
Βίηιαθ. ΝΌπο αι οΥδηγ18, οὐ οὐ πο ροβϑὶϊ ογαβϑίη εἰ- 

ἜσοΥθ. ἸΝοῃ ροξϑϑὲ δειΐθπὶ ρυορίογθα, πἰ ἀυθίϊγου, ααϊᾶ 
φῬϑτο]α αι} εἰξ οχ δαυθτ ΠιΙΏ]61Ο., 488 ΕοΥΤη8- 

ὯΠ8. ῬΥΟΟΙΠΠΙσὰ5 ΔρΡΡΕΙ αν, ἔατη παΐαγὰ οἶὰ8. νοοΐδ Πα]τι8- 

ΤΩΟΟΣ α88, ὧδ ὩΌΪῸ τιοϑᾶρ ἐγαηβῖνε ἢ δ᾽δτη ν δθ 

αθᾶῖ. ἸΙΝάτη φυοο τῖοα ῬΑγτίσα]α, πἰροῖα α188 Ἰρϑὰ 

ΦΌΌΤΩ ἔθ ΠΟΥ ΠΣ ̓ πΟ] ΠῚ ἴῃ ῬΥΟχίμι8 ἰηϑεααεηϑ νόοσᾶθα- 
Ἴ, ΟΠ, ῬοΓαῖΣ τὰ εἰουτὶ ργοητιπείαπἀο,, τὶ ᾿ρδίαβ 1π- 
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“ΕΠ 6 η18 σοσδθι}} νοχ Δ ἰηϊτῖο τοῖᾶ ρὲὶ 1181 ΟΌΤι6- 
τεΐυσ δ Ῥεηϊτι8 ἀε]εβοοταῖ, 1114 σοηῖτα μὶθηὰ δίᾳας 
ἱπίοργα βευνδυείυσ, [ἃ οδιιβϑᾶξ εϑί, ΟἿΥ εἰϊδτη εἰ περβϑπα 
ῬΟθ86 ἴῃ ογδϑίη δά μῖθευ, Μεπάαπι δἤδεὶς ἴῃ ΘΌΡΡΠοὶ- 

Ῥμπ5 γερὰ Εαυρ 418 ν. 537. Ηστιῃ., 

ἄνω γὰρ ἂν ῥέοι 
τὰ πράγμαϑ᾽ οὕτως, εἰ ᾿πιταξόμεσϑθα δή... 

Οὐυοᾶϑδὶ σψϑυιιμτ εδδεῖ εἰ, σευίς ἱπᾶϊοῖ δ] εσδητίδηι Διί οΥ 9 

ἀεδιἀεέδγθμ ἴῃ αϊαγο ἐπιταξόμεσθα. Ἰὰ επΐτι ὙΠαβουϑ 
Τανευᾶ ῬΟθ886 περᾶὶ δοοίδευβ ἀπαθδπι, πὸ ΟΥεοη 18 1πη- 
Ῥετῖο βευνίδι: ποῖ δᾶπὶ σετὰ ψα]Ὸ ὉΠ10 πποᾶο πιϊϑὶ ταθη- 
ἴε βοίδπι σορίτατί, Οὐᾶγα πλΐγᾶυθυ, πὶ ἴτὰ Ἐπτὶριά 68 
ΤΆΔ] ἷϑϑθῖ ογρίδεϊντιηι εἰΐρεγα : εἰ ἐπιταξαίμεσϑθα. Δι 
επΐτ εἰ νἱΠΠοδαμα ἄποο, ταϊμίαυθ ρεγϑιδάθο δαοίοσοχα 

αἰχίβ66 

ἄνω γὰρ ἂν δέοι 
τὰ πράγμαϑ᾽ οὕτως, ἢ ᾿πιταξόμεσϑα δή... 

Νεαιθ νεῖο εδὶ οχίϑιϊτηδηᾶνπι, δίτηϊ τα ἀϊπετη ἔαταχὶ 
τερυθ θη θηαϊ ἴῃ ἢδ86 ταῖΐοπα δαπ θη 6886 4116 1π| ΒῈΡΕ- 
τῖοτθ Νατη ἤδεὺ βεδοιι8 δπε. [!π 1}}}5 απίνετϑα Ατιϊοᾶ- 
ΤΌΤ ΤΟΙ ΘΟΏΨΕΙΒΙΟ 8 Οδιιϑ8ᾷ Ῥαπᾶεὶ δᾶ, δ] ὙΠΈδθαθ 

ἈΑἀγαβῖο εξ ορεάϊθηβ. Εχ οοῃίσαυϊα ραᾶγία ἴπ 18 Ααγᾶ- 

εἰῖ ἴῃ ὙΒεβειι ᾿πηρϑυΐατη τἈΠα τ δτη ΔΡ σᾶτιδδᾶ Ρεπάεὶ ἃ 
σοτητηπηΐ ΡῈ] σάγατα ροτιαυ θδιϊοπθ στεγασα. Αἴααὶ 1ὰ 
Ἰρβδυχῃ. ἴῃ 0 οδιι5854 ψεσίζαν, δ]οαποηάστη ΤΕΈ560 ΡῬὲσ 
ορίδιϊνυχη ἔμ], δῖ ἰθηροσα ΠΟῚ τῷ ἔπτιτα δε δηΐτηο 
τδητατη σοποϊρίεηδ εἰρηΐβοατα νο]αΐτ. Ετρὸ Ὠπῖο ἰπϑεῖτα- 
ἴὸ Ἰοφαθηάϊ ἀρίαπ ροϊδϑὶ θ8ς ἐπιταξόμεσϑα, τποη τηϊπιι8 
δῖα ἰάθη 11}116 δδὲ ᾿ἱποοιηπιούμπτθ. 6 πᾶσ τὰ εἴ 
οδυιδ88 Θρ΄586 ἴᾶτῃ ρ]τι8 ἱπεσθϑῖ, {πᾶπὶ ΠοΥν}}}11, ΑὈγθβοῖ, 

ΔΙϊοτατ ΘΟρίΔ8 ἄθ οπιῖβϑο μᾶλλον δπῖε ἤ οοηβαϑῖᾶ8 ορε- 
τὰ ἀεάϊια εχάρρεγαᾶβδε ἀπάΐϊᾳφαθ. ϑυϊβποῖαι ἴπ οατίοϑο- 

γατῃ ργδίϊατη ἄθ Εν: Τδοοθβὶΐ, ἀοοι δϑίτηξ Υἱτἱ, δηηοῖδᾶ- 

πἴοὴς δὰ Μεϊδαρυαπι πηετηϊπῖθδε, Αι μοϊορίαα Ὑοϊαπιῖπο 
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ΨΊ, Ρ. 117... Οεἴεσαστα μδς υϊΐοπθ βδϑηϊτεπίϊὰ σοηνπΕῖ-, 
ἔὰν ΟΔ8ρΡ. γ᾽ οκοπαυῖ, δα Ηδεγοάοιὶ θτατα Κ΄. Ρ. 418.» 
ἰυηρεπεῖβ οὕτως εἰ ᾿πιταξόμεσϑα εἴ μοϑὲ πράγμαϑ᾽ 'π- 
ἐευραηρεηῖ8. “Ουτῶς ἴῃ σδἰδγηϊταῖθηι τευ} ἀαϑιρηδῃ- 
ἄδην Ἰηϊθηϊαχα, ταοῖϊ Δ] 10 86 σαβίι ΟΟΥΡΟΥΪ5 1Π 86Π- 

818 ΡοΥβρ ΟΪ Δ! 6 δχιο] θη πατὰ ἔαλτν ἘΠῚ ἴῃ 8118 σαι 888 
πῃ γεβριβ Αὐιϑῖορμδπῖβ, ν. 270.. ἘδίεΠἶ ἐτροὸ Ἐσξαγάξαχῃ 
σοπϊδοιαγα 1πΠ ΘΟΡΠΟΟΙ 5 Οδάϊρο Οὐοοπεο, ν. 5900., ἂδ 
εἰ ᾿ϑελονταί σοριταιειαι, δἰϑὶ 86: ἀ]θσῸ ορὶπιοπαῖι ΠΔΠΟ 
1.8 Ῥευβιιδβδοσαῖ, τιὸὖ Ἰδιιδυθίισ Δ 60 1π ἸΟΘῸΡ] οἰ :8ϑ1γ0 

ῦτο ἀβ γεγβίθυβ Ποομιηϊδοῖβ, Ὁ. 12... 

[118 ἐρί ταν Ἐοπϑβειτ 18 εποιεὖγ, ποη τλδρῖ8 4αδυῖ οὗ 

᾿γὦ νεὶ εἰ ᾽γώ ροιαϊβθα Θύδθοο οὐδ ρυοξουυὶ ἣ ᾽γαϑή, 
οἱ ᾽ γαϑοί, αἱ γαϑαί, οἱ ᾽μοί, οεἴεοτα 51 π}1}1ἃ, πΘ 4116 ΔΙ1ΓΕΥ Πᾶφ 

νΟΟΕΒ ῬΕῚ ΟΥΔ511, ΠΙ81 1 θυ 1 ΠΔΙΠΥΔ,, ΘΟΠΒΟΟΙΑΥΙ ΡῸ- 

ταῖΐδδ6, ἀ᾽ γαϑή, ἀ᾽ γαϑοί, ἀ᾽ γαϑαί, οὐ μοί, 414 ἡ, αἱ, οὗ 
δαπὶ ῥτοο οᾶθ, ΠΘ64Ὲ6 διαρία ΥἹἱ ροβϑηΐ ἰπβθα θη 18 
ΨΟΟΔΡΙΠ 1ΠΣιΣπατα, ἴπ 41ὸ ὩΣ πηταν, ἔπη ἀϊτ8 ΔὈΒΠΊΘΥα. 

ΟΡροπδΐ ξοτιδββε' φυϊβρίδμη ἡ ξοδος εἰ βἰγαδα, ἴπ 48]- 
Ῥιι5 ῥυοοϊτἴοα 5181 γατϊ μι ΟΥ γ σθη Δθοτηρία :Π566116Π- 
15 ψΟΟΔθ.}1 νοοθ ΔῸ ἱπ10. ἀΐᾳϊ ἡ πο δάεμπηξ Ἑ, 

ξεὰ Ὀγχανθμὶ νοοδίθη δυχὶς δὰ ργοαποιΐουεη πιο πΠ|. 

Δάξεο πορ σΟηΒΘΠΠΟ οὕτὴ ὙΥΟ]Ο, το ροδησξεαϊξ οαπὶ 

Διο ἴῃ 10018 ῬΟΙΒΟΠΣ ΟὈβοααπίαγ ἀ᾽ γαϑοί Ροβιιῖβ886 

Ἡοάϊε [ασίιτα νοἰϊεπι, πα τς Ρ. 458., αοὁ εἰ πππο᾿ ζαδμ- 

ἰας εἀεπάας μαδεγετα., ἱπιϊίαγεῦ ροιίμς δογίδενίες οἱ ᾽γαϑοί. 

Ἰάετη Ρ. 452. γα]: ἴῃ ΘΟ ΤΠ ΕΘ πὰ ϑιτῃ ρογάποὶ οἱ ᾽μοΐ, 

οἱ ᾽πιχώριοι, αυλ6 ἴῃ ΝΆΡΙΡΙΙ5 1πϑεϊτϊτ, οι σε, τ 

1η οὐ μοί Ὠδβοῖο 4.186 Δι ρηϊ85 Ἔχϑιϑίεσαὶ, ἴῃ 48 Π66 

ὙνοΟΪδαβ νετθ ἩΠ4τδπὶ ΠῈῸ ἈΠ|58 Οτάθοιθ ἤοχηο [4800- 

χᾶτα Ῥοίαδτ. Δ οὐγαῖ αιλδρίδμ), ααἰὰ {ἰγοπθη 801110ὲ- 
ἴει γταάσιῃ δία ᾿πδχθγοιδίμμ ὃ ΑὉ 60 νετο Ιοηρα 61- 

ἔεγε δα ἃ βθῆτιβ διῃὈϊοι!, αποά μι14τ|6 ρτον!επάμπ) 
εδῖ, 6 8]16η0 ἴοεοὸ δα ῃθθδίμυ, 41 ΡΘΥ βἰτη: τ πἀΐποις 

Ῥτοῃαπίδη αὶ δηΐτηιιδ 1 υἱἀϊσι]ατη 814 ὰᾶπηὶ εορἑϊαιοπεῖς 
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ἴογταν,, σθαι] ἢπ ὉΟΙΕθΥῚ 110 γαλήν᾽ ὁρῶ. ῬιδοΙα ἴρίτον 

ῬΟΥϑΟ ἴῃ ΕΠ ρ 418. ῬΠΟΘ 5815, ν. 936., ἁ λήϑεια ρΡῦ- 
δεῖ, Ησῖϊη8 δαάϊειτιθ ἀπισεουϊτατίὶ ΒΙοιμ ΠοΙ ἀπ νότὸ ᾿παϊ- 

σαν τπ Νιβθο Οὐϊιίοσ Οδηξθυρίοπεῖ, ΝΟ], 1]. Ρ. 183. 

ἂς 1818.» 6886 ἀρετὴ τοροπεηήσχη 1π ΘΌΡΡΙ ΕἾ θτι8, ν΄ 
6ού.. “Θαΐηῃ δἰἸ8:ι δῦ: ὉῸῚ 1ρ81 ΠΌτΙ σεΐεγεβ γϑὶ Πτῖς 

δα Πγασοηταν:, Ψό νυ τναΐεο ΤΏ 6 ἢ τη δ} ΔΙῸ τ 51} 

4 ΌΙαῖι6 δ0 ῬυΟΌ ΔΕ 5511} ΠΡΥῚ δῇ οὐ μοί οἱ 16 βϑητι5, ἃ]1ἃ 
τὰθη δ σΟΠΟ τ ΩΓ, ΟἿῸ τὴδρῚΒ. ᾿γϊγαπεΐατι δεῖ, Ῥουϑο- 

ΕΠ ἴῃ οἱ μοί Ῥιορεηδβεχη ἔαῖθ56, νοι πὶ Ηδοῖθδ, 

ν. 338.. ῬΠΟΘη 8518, ν᾿ 64ξ:, Ῥγδαοιμπῖα ΒυιποκΊίο, Φαθτ 

41}18 1 ἰΟε18, ἔπι δὰ Βδηδ8, ν. 46:.. εἰ δὰ Οοαϊρτι 

Ῥγυδηπύτη., τ. ο30.: 410. 4υᾶτηνῖβ Ὡηΐν εΥδὶθ τορὰ- 

ΘΠ ἈΠΕ ΒῈ5. ΠΠΌΥΙ5. ὅ5μὸ. Βγμπο]εῖτιϑ ΔΥΡΙ το οἱ ᾿πιχώριοι ἴῃ 
Ἰοουση ΒΟΥΙρΡΙ οὗ πιχώριοι 1ΩΓΥ 511, Εηϊπνεσο Ὁ] οᾶ- 

5118 ἀΥΠΔταΥ 9 πη οοτῖα ταιῖο, ὨΪΏ1 ροΐεϑε 4 αϊοαπάια 

᾿ ΟΟΠΒΕΔΏΤΕΥ ῥεῖ. ΟἸἸΔΥΠΟΡΥει ἡΠπὲ ἴῃ ΠδΟ Οδιι5δ88 ῬΟΥῪ- 

ΒΟΪΕ δοοίαϊε, τὶ τὸ ΒΌΡΟΤΙΟΥΙ τηβιϊα0 500 ΘΟΠΡΥΙΘΏ- 

τεῦ ἀρογεῖ, αἶα 5 μτηδτ τοὶ ΠῸΠ Ῥεγβροχεγᾶτ, Οὐοπίτᾶ 
ἐἢ Ἰαυιοτιιιθ ἐθὲ ἘΠ ΒἸοἶτι5. ΟὉ ᾿πάᾳ 101} γτηϊίδεεια, αυοά 

Ἰᾷ τ ΟΝΩΝ ΔΟΙΟΥ 86. ἀἰϑοεϑεῖς πη Νπιθεο Οὐοο Οδη- 

ὙΠ ΕΑΟΤ ρίδηϑι., Ψο]. Ψ, ρ. 26. Α. :815. οὗ᾽ν 5ο᾽θθη5. ῥτῸ 
ἘΠΕ ΝΗ Τὴ Νυβιθτς Αὐδιορμαηῖθ, ν. 210., οὐ μοὶ 8Ρ6- 

δεδιϊβϑιοξ πᾶθ Νί5. βιδ τὰν ὁ ποῖ Ρέμο8. ϑδια]θστι. 

᾿Θαορίδην Δα δι ἐς," ἐν, ἐπ᾿ νοσαϊαθ 1τεπὶ δτπε Ῥτοοὶ- 

ἰρὰθ, ἴῃ 15. ἃ οοῃιχαγία ῬΈΡ: ΠΙΑΡΙΔΩ, ΠΟ Β᾽ ἀουδη 1} 

τ δἰτὴς ἀϊξιτα Θτδθοα ἥπω᾽ς, ἔχω᾽ν, λάβω᾽Ἀ. 

δ πια, ̓δδῖ, πὸ Πυπαπδη Θτδθοὶβ ρυοθαϊαηι [α0- 

Ρδ δἱ εἐδηρ! ἴσος 1186 νϑοῦϊαθ οβϑθηῖ, πεα 116 ΟΠ 

ἘΔ τὸ νοῖθο ἢ ἘΠ ΌΠα Ἐπ βομοθε. Αὐ αἴχιε ΑὙβιορ δ η68: 
ἐπ ἜΣΕΧΩΥ ̓ κ τῆς οἰκίας, ἀγορὰ ν ᾿Αϑάναις : εἴεῦτο ἴηνθ- 

φτοῦ ἐγὼν Ἔἴ δὰ ῬῸπιδοοιποαῖ. Ἐεοῖα νετο: 864 1811 

οὐὰϑῖτὶ ἢ τα ταχππιοο ε586 ΘΟποδαβατῃ Ἔχ βι1110., 81 8η- 

τοςοάδηβ νο ΑΒ τα ἀπὰς τη ΠΟΘ ΔΌΣ αϑϑεῖ, αὐ ἴῃ μηδέ 

πων ἅρασ ̓ Αἐβομγαπι, δαϊ 4ατιπὶ 6 Χ Ῥ αγῖθτιβ 5Υ118 018 σοπϑιᾶ- 

δὶ, οχεγόμμᾶμα᾽ ἀξέξημας ἰηιοηάοτοι. ᾿γπδ8 ὉΒῚ νΕ] ἰπ ρᾶθηο- 

γι 
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τίν τ οἱ ἀηξοραθπ αἰ τᾶ Δσσοηία8 156 61, ΠΟ ῬΟΤΕΤΙ ΘΔ γη- 

ν β Ρτοδαοία αΠ πὰ δα εἰπϑηηθαϊ ογαδίη ν] 6, πὶ 4481 

γα σ᾽ δῆ θη} νος] δὴ δἰ γδ μθγοῖ, ΟἸΔΥΠΟθΥΘ πὶ πΕρΡῸ Θύδε- 
Οἃ δέ8β6 εἴϑισμαι κ, απο Ῥογβθ0 νοϊαῖν ἔῃ ΐδυχὶ τη ἘΡΗΪ- 

δεπίατη ἢἢ Αὐἰᾶθ, τ. 726.. ἴπ Αἀνευβαυηδβ, Ὁ. 253., 

παϑίξωμαι ν, κοιμᾶσθαι ν, παρεῖναι ᾽ς, ΒΥΆΒΟΝΙΟ δΓ- 

γαρίἃ ἴῃ  Αδάεπαϊθ δὰ ὙΠΟΒΏΤΟΡ ΒΟΥ 888, ν. 202.. 

προΐτω ς, 4αοί ὝΠΟ ρας ἢη ΑΘΠ ΔΎ ΘΏ 5105. ἔλσεγα, 

ν. φήτι : αὐοάαας ΗΟΙ1ο ἴῃ Γγϑιϑιγαϊα, ν᾿ ὅοϑ., χώ- 

οξι ᾿ς. πεᾳθ ν6γῸ εἃ δπὶ νὰ δἴσιιθ ογάϊπθ ἴῃ σα δ6 16 
Ουθδα ἱπνοπίᾶ, 5866 ὀρ ποπα ΡῬοϊΐπ5 ααδάδη σοι οξᾶ, ᾿ 

ὩΓ δ ὙΠΟΥΔΥῚ ΠΙΔῚ Ορὰ8 811. ΑΟ ρΡοϑιγεπηππι 1᾿π6ῶ Ηοεῖ- 

ἘΠῚ 1π Γι γεϊβέγαγα Ῥοῖτ1586 ΡῈ 51} πτὰ ΦἸΘπδγὴ 8 ἔθ βου τα 

“πδηοΙβοῖ, ἴδει! ογράϊαεδγαχῃ ; δὲ ἔδη τ γ νΊΥ ἴδ Οἷϊ- 

εὐπηϑροοίατη οοτογοσαϊὴ ὙΝΟΪΠπαπὰ πὶ ἈΠΆ]ΘΟΙ18, ΡΡ. 453. 

454.. ποπ ρυιτδυᾶη ἩὩΘΏΘΥΘΙ]68. ΝΆτη ἴῃ 1}|0 1000 Εἰϊᾶπι Ἢ 

411ἃ αὐαθάδτη εγᾶπὲ οἵ σγανίογα αὉ] 611 φοπτεπλ μη ἀᾶ. υλο πα 
Οὐοη θυ 8 ἃ Πᾶθο ῬαΥαΡΟΥ 4186 ΘΧΡΟΘᾺΪ ἴῃ Οοῃίοοία- ᾿ ον τ κα 

τεΐϑ, 1. Ρ. 250. εἴ ΡΡ. 263. 264-. Ἰάετα ὙΠΔΙΏΜΜΗ τὰ ψοτϑαῖ, ἘΠ 5 

Ἡεροιβομΐβ, "Ἂν, 

ΤΉΝ. 

Ὗε 

δεινὰ παθοῦσα φακῆ, βδελυρή, χωρεῖς τὸν ἀήῶνι 
Ῥυόθανε οαπὶ Οαβδαθοπο ΒΟ ννειρηδ αβοτοαια χῶρε 
Ηοο ᾳφαοαῖια να]Ἂς 6586 1πη 6 ΟἸ Πτπιτὰ ΔΥΒΙΕΟΥ. Τάδε ὀχ ΤΩΙ ΕΣ 

Ηϊθοπῖ Ῥαγ μα χώρ᾽ εἰς, Ῥᾶτίτι χωρεῖς.. Πιμὰ ἰδοτπα,ς "ας Ὡς 

Δ εἶθ βᾷϊο, 41 ϑϑηςΟηἰ186 ΡΕΥδρΙΟαΣτΆτοπα. Ἵ ἜΠΠδὴε ἂς 

νᾶτο Ἐδὲ Δῖον Ππαεάδτι αἀἱνετϑιᾶ8 βοτίρίαγαθ, 

χῖτηο ποιηῖπδ. Αρυᾷ ΔΙπεπαθατη π᾿ ΧΥ Πς 
βδελυρά. Ἐπδο αὐϊοτι νἹάθου τητῃϊ ἴπ δ ἀμς 
εἰοπεμ ρειϑρίεεγο, βδελύρ᾽, οὗ χωρεῖ ν 

“ΕΣ οτιάθηι βρατατη ̓ Ἀδμοτίαπας, πκο ας 

ΘΕΟΥ͂ ὭΡΑΝ ψΟΟΔΕΤΤ 1: Ἰοσῦσ φοπϑεεὶ 

Ῥαύτεπ ἂδ δΙΡΙΕΜΘΟΨΕ 6δ5ἴ ποηῖθῃ ἀγόψ Ἶ 

φονται οἱ ἀγωνισταὶ, αἷὶ δδῖ ἃ 

ῬΟΙ]αθ88. δτεια βϑἰ πη τεχ ἐπεξοαοηοον, 



26 ΟΛΒΟΙΙ ΒΕΙΘΙΟΘῚΙ ΤΗΌΒΙΝΟΙ 

αὐΐϑ: ὦ πάντων ἀνδρῶν βδελυρώτατε. Οὐἱΐπ εἰΐδια 
Δοσοιηπιοάδιιαδβ Ὠὶσ ΠΟΥ ΟτἸδθοοσ τ γη8 50. } 1 ΠῈΠ} 6δῖ. 

Θμαπ επὶμι μεγσοπαπι οἰ ομνἰοςμίῖοπε εἰρπίβοαπε Ογαεεὶ, 

φιαγα οἰκὶσεῖπιε αὐ ἴρέαπι μεγσοπαπε γευεγεμνει,) ἴπααϊς. 

Ῥοῖβο δὲ Ἠβοιθᾶπι, ν, 207... Νίτχη 1π εἰ8 νϑύθ15, ατ18δ 

οοπίτα φυοία! ϑομαδίεσιϑ δα πυῖπο Ἰοοιτη,, Ἔοητι15 εϑί, 

4 ἀπθίϊατα ροϑϑὶῖν “απ διὰ ἔνπποίδπο ἀϊεία γϑἀά14ε- 
γι Ηευτηδηηῖι8, δαμεὶς ἄϑεον ᾿ρένα 3 [πῃ σΟΠΒΣΜΝ 
οατιϑ8ὰ ναυτταν ΗοΥΔΙ ΠΠπὰ τη ϑδεῖγα 1. Π1ΡΥΣ 1. ν. 63. , 

“4τ δοπα Ραγς μοπιϊμιτι ----ὸς ρμιὰ κεῖας ἐἰἰ Ὁ Ἰμέαιε 

γηϊσεγιιι δδδας, τον ὉΌ1 Ὀ6|16 ὙνΝοΪῆιι8 δϑιγιοίαυ Ὠΐ115 

ἘΘΒΠ]611 ρΥδοι δῖοι. βϑηϑὶϊ τϊηΐπιθ ΔΓ ΠΔ: 6556), 86 

οἴ ΒρΡθυηδ 8. δδῖ. ὨΘηϊη16 μῖδ ἀπυμ δἀδπ ΠΟΟ. 

Οοπερῖς τη ταπάεπι Δ απᾶπᾶο, δυυησηα ΘΟΔοίτεαϊ 
Ἡδυυιδηηΐὶ Πἰθ γδ ται, ῬΘΕῚ ΕἸΠ516 11: ΑΟΒδυηθηδ65 Ρεὺ- 

Ἰυιβίγαγθ, ΠΟ χΐπτι5 ἃ Ἴπ6 απ Ἔχορίδίασῃ 481) ΤΥ πὶ 

ἴῃ Θεουιηδηϊα θυ. Οαμπᾶξο νεῖο π|6 π᾿ ΠΟΠΠᾺ]]15 

γεθι5, 485 ἴῃ ΟὈΠΙΘοἰΔ 618 Ῥουβϑίτητι πὶ ἜΧΡυουηρϑῖ. 

οὐ 60 ἰπάϊοι! βοοϊδίδίθη. ορροτγίθιῃθ 1588. Παδιηνδ 

ἐπδοιδηίεῃ, Ναπο ἴδιηθη ποίη ΤΩΪΗΪ εϑὲ ΝἹΥ Ρυδε- 

Οἰδτβ, φιοᾶ δήσω ᾽ν οοπδίιι8 εδὲ ἵπ Εσαϊΐίεθ, ν. 367.» 

τούτουν ἴῃ Ναε5, ν. 502.» 800 ἀτδιΐγαῖα ᾿πϊχοάποεοχε, 

ἴῃ Δαδοηάΐβ: αὐδ8 Ρῥγοζϑιιδ Ὀαυρᾶγα 6588 Ὁθπ560. 

]άτα γενουίδηηαν δὰ {πὰ μέντοι ἔφασκεν, 4ιειηδά- 
γτηοάπη ἷπ ΟΥαβ1η δὶς δχρυϊπιοπάπιπι. ΠΟΙ: Πυδεύετας: 

βου δοπάσμι δϑῖν αΠ ἴαπὶ ΑἸάὰβ. ΟἸΐπὶ δἀϊάϊε, μέν τοῦὔ- 

ᾧασκεν : φυοπηοᾶο εχ μοι ἔχρησεν φτονεβηῖε μούὔχρησεν 

ἦπ Νεβρῖβ. ν. 159.. ἢοα ααϊάθηι δουαμλσηθ δδὲ δηιῖ- 

418 ΘΧΘΗΊΡΙ ΑΥ 18 οὐληθιι8. [τὰ ἴῃ ΒΟΌΣ, ν. 1177.» 

τϑρομθμάν δδὲ σούδωμεν, Εἴ81 ΔὉ 60 Ῥδ.]]αγ ἀἸβογδ- 

Ῥϑηὶ νοϊυϑία {Ὑρ15. ἱπιργεββᾶ, ἴῃ 4αϊθὰ85 σοι δῶκεν Ἱερὶ- 

ταν, Νεαῖο νιάεο, σαν ἀϊδοοάθηάαμῃ 810 80 δπιεΐᾳαο 
τοῦτα βου θοπαϊ μοὐστίν, σοὐστίν, ἡπετα εἰ ορεῖπι ααΐ- 
4ᾳὰςε ἘΡΥΣ τυρηΐαγ, εἰ ΟΥδηλτδι1οἱ Ργοθανεσαῃε. Απλδ1- 

ξυῖϊϊα8 επὶπὶ ποῖδ 1118 οἱ μεχγνάραῖα, ἴπ 48 ἸΔθογάγαπὶ 
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ΠΟΠΠΪ)Ι, πῸη ῬΟῖΐΐ: ΤΩΔΡῺΣΪ Τ]ΟΙΊΘΠΙΤΙ ἴῃ Πᾶς τ 6556 
ΟΥδβοῖβ, αὐ ἃπίθ ἰδ ἐϊοίμ πὶ εϑι. Οὐδτε Δ δηάιι8 

ΕΠΙΒΙδῖ5 εϑὲ, σαοα τοπμῖϊξ δᾶγὰ [ουγτηᾶτῃ δηποίαιίομπα δά 

ΒΟΡΠΟΟΙ8. ΛΊΔΟΘΙ) νν. 1225., ἴῃ Μαβεο Οὐΐοο (δπία- 

Ὀτίρίοπϑὶ, Νο]. 1111. ἡ. 4855... Αἀ Πα τούφασκεν, ρτὸ 
τοι ἔφασκεν, δεοράϊι δα αἱά ροχβιδβϑίοηΐθ εχ Ν εβϑρίβ, ν. 
500. . ἀλλὰ Θέωρος, καίτοι ᾽στὶν ἀνὴρ 'Ευφημίου οὐ- 
δὲν ἔλάττων, . [τὰ εδὲ ἴπ ἀηιϊαυῖδ 118. ΤΥ ΡῚΒ Ἰπιργαβ8- 

εἰδβι Ἐχ Νίϑ8. Πανεηπδῖθ ἱπνουῃ)ία8 Ὀγοη εἶτ καί ποὺ 
᾽στὶν --- τ 8Β00ο καί τοὐστὶν ---. οἵ ἴῃ Βδσ'᾿ γα τηϑθοσπὶ 
ψεϊα σοπϑρίγαιϊοπα ἔδοϊα ΘΟ βθηΠ] Θητθη ν141 Ῥεῖγν, Ε]η18- 

Ἰοίαπι δά Λομπδγηεξηβα8, ν. 611. - 
4 

Βρεάεο δά οἱ ᾽γαιϑοί, εἰ σεῖειᾶ, τὐλ ογδδίῃ τισι] 
Ῥειβεαυαᾶτ. Ὁυοά αυΐάεμι απ] ἰᾶπη Ῥόπεγα νυϊθης ΠῚ 8110- 
τηΐηιβ, 4 ηῖο ΤΩ 8618 ᾿146πὶ δου θογε ἀεθεθαπι τοῦ ᾿νδρός 

Ρ΄ο τἀνδρός 3 Αἱ φιοπδτη ἴπτε 3 φαογατηπδτ ἰαηάδιῃ ἔς 
ΤΟ Π]θητοΥα 5 ΠἾτ6 86: Π]6γὰ5 ἴῃ ΓρΒϊροηΐα Ταανϊοᾶ, 
Υ. 751... ΑΙΔῚ βουϊριαγαπλ τἀγαμέμνονος ΔηϊΘροδαῖς ἃ]- 
[ΕΥΪ εχ Νῖ85. Ο.β Μδγοϊδηο δϑοΐϊδε τῷ γαμέμνονος. Νδηι 
1811ἃ Ῥυπη0 ἴπ γὙααϊογι ργαϊϊατη νἱἀδηίμν γϑίοτηγχδία 

6586. ἴπ ῬΠοδμηίβδῖθη ν. 806., Ηἰϊηρίαβ εχ τᾶ ]ὺ ϑὅ110 
Πῦγο τοῦ ᾽γαϑοῦ ἱπνεχῖς ἴῃ Ἰοοααι ἔογπῖα τἀγαϑοῦ. 

58ε4 γϑοϊδιηδυαπὶ ΘΟ Πλ 1 σΟΠΒΘη8ὰ. ΟΡΕΠΪ ΠὈΥ] ορίῖ- 

χηϊα]ας νιγὶ, ἘΙΠρσὶβ ργοβδούϊδηη ἸρηοσταθᾶΣ ῬΔΘΠᾺ]Π186 
ἴῃ τἀγαθοῦ, εἰ Ἀϊηρίο ἰδῖο ποῦ ταϊπθ Π1ὈγΑΥΙΪ 886ρΡε- 
ὩὨΏΙΏΘΥΟ. ΟἸΟΠΣΪΔΥΩ Δπιῖθη 6χ νδίθγατη ΟΥ̓ΔΥΩ ΔΙ ΙΘΟΥ Πὰ 

δασιου αῖθ Ῥγοθδίατη δβϑὲ, ηποηηδαπηοάαμω ἐχ τῷ ἐμῶ, 
τὠμῷ, (εχ τῷ ὄχλῳ, τὠχλῳ, νο]υι ἴῃ Αὐμαγπεηϑί- 
Ῥυ8, ν. 257.) ἰὰ δηιίαο8 ἐχ τὴ ἐμὴ ἴδοίϑδ6 τὴ μῆν δϑη- 
860 Θαπ!άθηη, τὖ 6χ τοῦ ἀνδρί δεῖμα 6θὲ τἀνδρί, 5816 
ξευωϊηΐη σα 6 βαμθυὶβ ἀυιϊ σα απ ἀαῖῖν1 σοσεπ 5ι181| 

πῃ ΔΙΙᾶτη πδιαγϑηη ΘΟμνευ 586, εἴ εχ τῇ ἀρετῇ Ῥτονε- 
τἶϑθ6 δηιααἰτα8 τἀρετῃ. 1ἰὰ τἀγαϑη ἴπ ΝΏΡΙΡυΒ, ν. 

όὅι.. αἴετυπι Μ|55. ἀὰο, Α. Ο. Βυυποῖκὶὶ : 1π Δοδατ- 

τπϑηβῖθα8, ν. 838.. τἀγορᾷ ἴῃ ποηη}}}}8 Μ58, Ι65΄, πιε- 
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τηουΐδα φυοάϊαϊε ϑομο λδίθβ : ἴῃ δα θεῖ5.,, ν. 15258.. 

δαπάρτα ἔουπηατ ᾿ἰρτὶ ΜΙ55, τοῆθπὲ, τῇ ἀγορᾷ νοίεγδβ 

ἸΥΡῚ8 ἱπιργοδϑὶ, τῇ γορᾷ ρυϊηνθ Βυπποϊττι5. πα τ ἀδ 
δ0, ΟἸΔΙΠΟΌΥΘαΣ σνεΥ 581 186 ῬαϊΟ ρῥγάθοθρῖθδδβα Ῥουβο- 
πϑηι: “Πγεϊσιιις,, ὙΠ ΌΤΕ, ομπὶ ἃ ὑγευὶ 5επιρον ἴπὶ δὲ ἰονιβ ατπ 

ἐοαίεςεῖΣ. ἸΝεᾷὰθ τ πλθπ Ἰοοῖγοο τυχάἀγαϑῃ 5δογίθατη, δᾶ 

γειῖπερο τύχη ᾿γαϑῆ. 1ΠΠπ4 δηῖπὶ ργορυῖανη ΕΓ ΟΠ δϑὲ, 

πθαι οχ᾽βετηδη ἀπ ταγὰ Ια[6 ῬδΓοΥο, 

ΗΙ5. ἴατὰ ργοθ ραι18. 4 Δ ΘΥΓαν., ὉΤΥΗι ΒΟΥῚ ἀοὈθδῇ, 

ἐλοῤῥνολν μέλο νὸ γναι ἜΠΑΒΩΝ νοϊαογα, ὦνθρωπε πη ὦ ᾽νϑρω- 

πε, ὠφήμερε δη ὦ ̓φήμερε, τὠφϑαλμώ πῃ τὼ ᾽ῷϑανλε 
μώ. ΑἸἰτογᾶμλ γαιοποισ 11 ἢ ΘΘα απ 8. δϑὲ ννΝοΙΪΠαβΒ ἴπ 

Ναί ιι58, νν. 635. 223. 0940. 361. 303.» ῬΓΟΡαΙΔηΣ 

ΘΒ. Ῥαϊταιᾶθπο πὶ Θυ, ΟΥ. Δ. 2811. Ρ-. 55: ν 86 ποη- 

Ὁ}}15 ΒΥ τα πηοχα, σν ]1, ἢ Ὲ πὶ ΠΟΠΟΥΪ6. Οδ.1588 τ|- 

τηΐθο, ΕἸγηβ]οῖο. Πιδῆαθ Ἰηνῖίο Ὑ οΙῆο ρῥαϊδημδ δαπξ 

ἐχοϊάϊβθε νυν, 8550, οἵ 15373., ὦ ᾿νόητε, εἴ ὦ ᾽ναίσχυντε. 

ἘδΟῚ]6 οηΐμα βεΥῖ ροίαϊ!, πὶ ἰδίὰ ἂθ ἘξΘυΩ ΠῚ ΟΧΘΠΙ- 

ῬίαυΙ μπο ἱπιυητογθηΐαγ, απᾶπάοσφαξάετη πὸ πηομᾶ ααϊ- 

ἄδηι 1:18 Ἰυροιμδεϊοα δυοουΐ οὐγηΐπο Δ μυΐϊὰ8 σοηιδρῖο- 
Ὧ6 Ῥύμίδραμει ν. 73. πατὴρ σοῦ. 747. ὡς Ῥ»το ὥςτ᾽, 
103. οὗτοί 7, ρο5. γιγνώκεις. 864 Ἰᾶδπι ἔάχπεη ΝΥ Ο]- 

ἢπι8 ραγατη 8101 φοπβεῖες, φαατα ὠυρε, Ροπετεε ν-. 646.: 
ᾳποὰ ααϊάδλ ὩΟΠ Ῥοΐεϑί νιθουξ δαβὰ δοοί 1856, βϑᾶ 

τηδαϊαϑἢἀτε5. δοῖατα ἂς ᾿πάπιδευία Θοηβθηαγ εϑὶ, ατῖᾶ 

ΔῸ ξαρουϊοσαπι ἘΧΘΡΙΟ ἀϊδούεραῖ: ἐδ] ἃ ΘΠ 60 51119 

6888 ἰηϑεϊϊαϊα, 1056 αἷὲ Ῥυαεβαϊϊοηβ, Ρ.. ΧΥ͂ΠΙ... ΜΠΗΙ 

ἀυϊάοτα 56 Ῥευδιιδ8ο, 6558 ὑδιΐο ΠΟΙ ΒΘ ΔΤ ΘΈΤΩ 1ΠΠπῷ, 

4ᾶς 5011 δὰ ἀποθαβ νοοα θ]15 1π δ αβϑῖη ΘΟΕ ΠΕΪΡτι8 ϑιτᾶ. 

αἰτέσϑη νἱ ἰοϊὰ ΒΌΡΟΓΕΕ, πϑαιια ἴῃ ΔΗΔΏΣ ψΟΟἱδ Ἡδι ΥΩ 

ῬΟΥ σΟΙα ΠΑ ΧΕΙ ΟΠ ΘΙ ΠΟ ΤΥΔΗΒΕΘΥΔΓΩΥ, δδάθμη τ τΟΠ τα 

510) τεῦ πόδ. Οὐδ υθτὰ Ὑϑοῖϊτι5. ατι60 ὠ ϑρῶπε, 

ιὖ ̓ φήμερε, τὰ ᾿᾽φϑαλμώ, εἰ σειεγα: εὐφυρε στο ῥτου- 
δι15. ρυδθροϑίουιη 66 Π860, απθααο τηθάο 46 γὙοὶτοιὶβ 

βἴαϊαας, Βγοθδηυ 6855 δα οΥα ὐῤυρέ ΔΥΒΙΓΕΟΥ, 618 

ἔεχαπὶ ἄπὰο Μ58. Εγπεϑιῖν βῖγ Ῥοιΐὰβ ὠ ουρέ, ποῖαιῖδ 
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"εἴ ϑρίγιτι δὲς ϑΟΌα ΠῚ ΘΟΙΊΠΙΧΕΟΠ 6. ἰδέα πἰγατα ἀρθα τᾷ 
Οροτὰ δὴ ἔοτίυξδίο Τηνενηϊνίτι8 ΡΟϑΘΘτ ἴὰ Υαβρῖθ., ν. 
1544. . «ϑγηθισιτιπι ἐδ. πάτο οἰϊᾶτη τοῦ ᾽λυμπίαυ͵ 

ἐνπυοι εξ τοῦ ᾿Ὀδοπυγίου, ἈΑΡΩΆ ἃ Βτγαποίπο δηϊδ]αῖᾶ 

ϑαηξ τουλυμπίου, τοὐρῥοπυγίου ἵπ Ανθαβ, νι 130.» 
ΝαΡίδιι5, τό. : αὐδηθ δὴ). ὨΔΙΠἾΤ6 τὴ} Πὶβ σοῆνδ- 

πἰεπίος, τοῦ ᾿βολοῦ τοητιῖς ἴῃ Επαλῖθιιβ, νυν. 640. 662. 

945. . Νερο. επίηι οὐηηΐηο ψουτπὶ 6886, απο ῬόοΥ80 

δὰ Ευτὶριαϊθ. Ηδοιθδηα, ν. 734... δ παν, οχϑεϊποιῖος 

Ἀδ ὁ Πἰπιεταθ ροϑὲ οὐ 0 δι. Οτμθοοσι) ΔΌΠ ΠΟΥ 886. 

Οὐ μη ᾶτα ἀαΓΘΙΏ ὈΥΔ518 ὉἸΟΙΓαΥ, αι ππγ ΤἸΏΒΘΑΊΙ6Ι8. 

νοοΔθαΪτ πὶ δα ἀπιεοεάθηβ τὰ διιγδ εἶταν, αὶ ἄπδε νοορὰ- 

1ε5. π᾿ ππᾶμπι. ΘΟΒΊΤ βΟθδτ ΠΥ, 61118 γαὶ ἰσία διιηΐ σθπ σᾶ. 

ἸΝᾶτ ἀξ ΡΥΪτι8. νορα θα τιγ ϑαπὴ τειϊηδῖ ἀσοαπίιτη, 60- 

4π6 ξαϊοίξαν, Ῥοβιθυίουβ τοπβ,. πὶ ἴῃ ὦ νϑρωπε 1110, 

εὖ νερ; ἐγὼ ᾽Φρασα, ἐγὼ ᾽λεγον, ποῦ ᾽στιν: δι ρυἱοτὶϑ 
ΒΔΟΥΙΓΌΥ δοσθηῖιι8 ροϑιίθυϊογθ. νοσαθιο, βαγναίπγαιι το- 

ΠῸ8 ῬΟΒΙΘΥΙΟΥΒ,, ΟἸΙΒΟΩΙ πηι. τἀνδρός, ἀρετή», 

ἐγώμαι οἷ αἰϊα ῬΙατίτηΑ : ἀπὲ αἰχατηθθα γειῖῃϑὲ ἔθπουθῖν 
δα, σοὶατ! πάππου ᾿᾽τιϑέμην, αὐτοῦ ᾽ποίησα, κελη- 
τίσαι ᾽᾿κέλευον, σκυτίνη. ἐπικουρία, δορυξοῦ, ῥκεινουΐ, 
ἀξιὼ ᾽γὼ ᾽μαυτόν. Αταῖθ -εχ Βοὺ. βϑηδρθ εϑὲ ὦ ἴα 1]: 
14, ἀπῆθ ἙΧΟΥΘῚ 8118, . ΒΟΒΙΥΘΙΟ ΘΟΙΠὨἸΟΠΣΌΧΔ  ὉΤΠ, 

εϑὲ βϑηῖβ ατιοἀ ἀλη ΟΥΆβ6 5. ΠΟῚ. ΒΟΥ] θεο 564 ρῬγοπ ἢ" 

τἰδηο ἀππιᾶχας ΔΟσΟμ] ΠΟ δἔιι, (1811 φγμιθβῖῃ νο: 

οδηῖ. Ι͂᾿ ΠοΟ ἂτπῖθη ΠΌΠΊΟΤΟ Παρθοπᾶδ 8ππὶ ὅπου ἔστιν; 

ἐκείνῳ ἔδωκεν, πλεῖστοι ἔϑανον, οὔπω ἔπιον, γλλ 16 γῈ}- 
80 ζουχηδιᾶ ἴῃ ΑΥἹβιορ μβαπ18. ΝΆΡΙΡΙΙΘ,. ν. 215.» ΘΟρΡΠο- 

118. Αἴδφθ, 1282. εχπί.,, ΑΘΘΟΒΥ Ῥευβὶθ, .488., Οτδ- 

111 νευβὰ δριιὰ Ῥο]ϊπιοθι ἰρτο 1. Οδρ, 26. : ἴῃ ατ- 
Ὀτι5. δοαῖᾷ βυ}αθὰ Ῥοβερθυλουϑ Ομ] πιϑαᾳιι6 ψοοΆΒ] Δβου- 
ΕΣ ρα ττ, 

Ετ᾿ Βδθοὸ απιάἄδιῃ ππίνεγβα οϑὲ σταιΐο, (δι ἴῃ Βοος 
ϑΘΠΟΥΘ αὐτιὰ 4|101 ρθυϊααθθ, τὰπλ αἰ σοπτ9. οἴβης 
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ἴπ δος ᾿106110 δδαπυτβ ϑατ, Ηθ ἰᾶται δἰπρυ α8 γδ8 ἍΡ- 
ῬΟΠΔΠῚ ΠΟΠΠ}]Δ5 τηθιμογᾶτι ἀΐρηδδ δία 6 ἃ ΠΘΠΐΠ6, 
4πδηϊιιη 80] γη, ἴῃ Ὑπ θα! τὴ ργοϊαῖα8, ψοσάθι]Α πιδῖοτα 
βεητέπιῖαθ 1ητουοδροάϊηθ ἀιγειηρία οὐᾶ5608 νΊποαΐο οοη- 
δοοϊδῖαζ ΝΆΡΙΡιι8, ν. 1354. . ἐγὼ φράσω " ’πειδὴ γὰρ 
εἰσϑιώμεϑ᾽, εἰ ϑορποοῖβ μι οοίεια, ν. 501... λέγω" 

πὶ τοῦτον --- . ἸΝάτη 6Ὁ]|5415 ἡᾶγγάζαγαθ 4αϊᾷαια τᾶ 
ἄδτη 886 ἴῃ Χο ἹΠΡΥΘΩῚ ργοΐαβϑϑιιβ θὲ, σοπε 0 ἴΘΠΟΥΘ 
ατιοάδπη νοοὶδ Δ0116 ῬΥοχί μη ἀππϑοῦς νΟΟΔΘΆΠατα, τ 
ΟΥ̓Αδ156 Πᾶ80] ροϑϑι:. ᾿ΠΟΟΠΩΪ 6 νεγῸ ᾿ἰδία ἤσιιγα νϑϑαῖ 
εϑῖ ἃ Ῥούβοπα Αϑδιγάατηδηι8 γϑϑιϊταθηἦο ΔάΠΙθῖτα ἴῃ δη- 
ποῖαι5 δὰ Ηδοῦθατη, ν. 530. : δέξαι" ᾿Φοβήϑη παῖς, 
ταπτατησιια μἰδ ψευθ15 δαπι θη ἰδυυιη ᾿πτογοθαϊε ἀ Ιου 61, 
πὶ 14 νοοῖβ ἴΌΠΟΥ ϑιρεγαγο ΠᾺ]Ὸ τηοάο ροβδιῖ, Βαῖι- 
ΤΑΔΏΠ8 ἴῃ ΟΥ. Οὐ. Α. 1811. Ρ. 54. οΥδϑιη αἰξεσε νϑυθο- 

τη καὶ ἴσος, κἶσος (νΕ]. ροιτι5. κίσος). [ἃ πιηᾷ4δθ 5.πῃ- 
Ῥϑευΐϊτ, τ6 4αΐϊᾶθη ἔπρὶ: νἹἀεπάπτησιια εϑὲ σευῖρ, 6 
ΑἸϊδηττη ἔμεεὶς ἃὉ 118 βουιριου 5, 641 ῬΑΘΠ Εἰ Εἰπιᾶτα 

ψεΥὶ ἴσος πιιηα πᾶ φγοάπχουϊηξ, ααρὰ ρύορα δχρίουὰ- 
ἴὰτη ΒΔ θΘι8 ἄς Αἰοῖδ. Οὐάαγα ἴῃ οἶτι8 Ἰοσηι σουεο- 
ὙΠ 81 5.1 {πᾶσ ΡΥ οαΪΔ6 καί δὲ 1 Ππείεγαθ, χίἰκετεύετε 
εχ Εὐυγιριάϊ5 Ηε]επᾶ, ν. τοβϑο... Νεᾶὰα Ἰοοῖγοο εχ καὶ 
ἴσος δἰδηὶ κίσος νεὶ κίσος ρΡιιϊαπάπτα εϑὲ: ὩᾶΔΠῚ Ποῦ 
Ῥοίεβε ε886, ὉΌῚ καί οσὐπτῃ ἀδριζαῖα του πηϊϑοδίιυ, [τὰ- 
6 εχ καὶ οἶνος τ κιήνος, δὰ διπάδπιαπδ τηοάτιπι 
Βγαποκῖτι5 δὰ Νιθεθ, ν᾿ 92,.. ποὐκίαν ΥΘΡΟΙῚ ψ 1 1π 
ὙΒΕδηΟΡ ΒΟΥ αβ8, ν. 355... ἴῃ ἸΙοσυζῃ να] ρα κοἰκίαν: 

δὶ καὶ οἷος σοτητηϊτππίπν 1Π χοΐος, ΠΟῚ ἰὴ χώος, καὶ 

οἱ ἴθ χοὶ: ἃρυπὰ Αἰοο8 4αϊάθιη, ορίποῦ. Νόοπ ἴδπὶ 
ΤΠ ΘΠ] ΟΥΔὈ]Πὰ δπιηξ 41ι8π| τ] ΓΑ Ὀ1Π1ἃ Τλανγαϑὶ] χάσως 6Χ 

καὶ ἰσως [ιοΐτιτνν πὶ ΝΜ 1566} 618, Ρ. 308., δἰ υδάετῃ καὐὺ- 

δαίμονος εχ καὶ εὐδαίμονος Ρ. 30ο.. ϑεᾶ Βυΐο τδηηδι 
Ἰοηρα Ῥᾶγθαγο δηΐθορ! ας ἀυποῖο Ομγ. Πλη. ΒΘοκῖτι5 ἴπ 
Ανίθιυβ, ν. 37. . Αριᾷ Αὐϊβιορ βάθη βουϊρίαην κεὐδαί- 
μόνα 116 σοπνεγεῖς 1 καὐδαίμονα, {ρΒίμοηρο δχοορὶ- 
ταῖα αὺ : ἰάᾳῃς 86 οὐηβι ο ἔδοϊθθθ 819 τευθῖδ τορεποᾶ- 
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ἴα: δεγίρεὶ καὐδαίμονα (. ε. καὶ εὐδαίμονα) 
γῖο κεὐύδαίμονα --α. ΟΥμκδθῖθ δπζοτῃ ρδτηοαϊλε καί εἴ 
“ἘΠ ἀἱρμιμοῦ σι φαληϊαμην 8 ῬΥΟθἃ 5ὶξ εἰ υὐἰϑιτδια ἴῃ κεὺν 
δαίμων, κευθύς, κεύὔχομαι εἰ 41118 τμ}}15,. 1Δπλθη νἱ- 
ἀεπᾶππν εϑὲ, πὸ κἠυρυπριυμτίαν σψεῖενθιιδ. ἘΧΘΠΊΡΙΔΥΊ- 
θὰ8 τὐρὶβ8 Ἱπιργεβ8ῖ58 ὑυϑαϊτιηα 1Π εβρὶ8, ν.. τούϑ5., 
τᾶ] πιυτανοτῖς [πι4. Εἰ αϑΐεταβ ἴῃ κεὐρυπρωκτίαν. Οὐδε: 
τοπάπτη εϑὲ εἰίατῃ 11π4ϊν,| ἂπ ΤΟΥ ΟΠΊΠΙΠΟ 51: 96] οὺΣ 

τηεῖ ᾿παϊοίατα ἰπ Εχουτθα δὰ ΕὔΥ]ρι 415 Ττοδῆδθ, σὰ 
αἰσχρά ποῦ ΡΌ886 ῬῈῚ δηδίοριαπι ἴῃ ταἰσχρά οοΐγα. 
Νὰπι τό αυοηῖθ ἊὉΣ σὰπὶ ἃ Ὀτγανῖ δοδίθβοῖσ, ἃ οἰποῖξ 
Ἰοηραπι: δῸ ΠΙΒΙΟτΐπιι8 τὸ αἴτιον σΟΠ ΓΟ πὶ εδὲ ἴπ 
ταίτιον Ὀἰηῖδ Ἰοοῖ8 ἀρὰ Αὐἱϑίορ πατιθτη, Βιδπῖβ, ν. 1385.» 
εἰ ΤΟβπιορ Βουϊδζιιβῖ8, ν. 540.» εἰ ϑαΐμα ἴῃ Γι γϑἰβιγδία, 
ν. 205. : 4απδπαθδτη πος ῥϑΉ]]Π απ ἀἸ5ϑίγη1]8 δδὶ ΡΥΟΡΊΕΥ 

Αϑρίγαϊοπει Πἰτίεγαθ. ῬΟυϑοπεμι ἦα νειδὶ5 περιόψο- 
μαι ἀπελϑόντ᾽ ἴῃ ΒΔπ18, ν. 509. ,» ἴππ ογᾶϑίῃ σοσἑτ556 
σοδρτηθπίδπἶβ, περιόψομ᾽ ἀπελϑόντ᾽, πὸπ οραβ τεβία 

εἴαὶ Οαδίβίογάο, 8εεὶ 1086 811}. σΟτη ΠΤ πὶ ΠἸ{6Υ18 τ] 8 - 
ἀανὶν δὰ Επτυιρίἀϊ8 Μεάθαπι, ρ. 449. . Εξο νεῖὸ Ατὶ- 
δἰορ βάπθῖι ΡΟϑιΐ586 ΔΥΡΙΪΓΟΥ: 

οὐ μή σ᾽ ἐγὼ 
περιόψομ᾽ ἀπερχύμενον, --. 

Νοπ επίτα ταϊῃὶ ρεγβαδᾶθο, Ππτεγᾶα α ἃῸ αὐ ἀϊρμιμοη- 
δο Ῥυΐουῖθ νοσᾶθμ}} ΔΟϑουθοιιδα δδῃ ἄοτα αἴᾳαθ Ε δῖ- 
τα Ἰταἀξτθ [αἶδθα: ἂξ περιόψομαι ᾽πεέλϑθόντα φοϑβϑεῖ 
ΡΙο π. ἀπελϑόντα ἀϊεῖ. Ηάπο νἱᾶπι ἴῃ Ῥᾶςβ, ν. 532.» 

Ἰτηρουίαπθ ἰαπίαντ Βγαποκί8, οἱ ὩἾΠ1] δάδο πὸ5 σοπι- 
τηοπθηβ ἰηνεχὶὶ κλαῦσαι ρα σὺ. Απιϊᾳαϊβδίταϊ ἔἰθ τὶ ἔα- 
ταῦς "λαῦσ᾽ ἀρα σύ, εοἴϊαγχ Ῥιανεηπᾶθ. 1}4πὶ ἴῃ Βᾶπὸ 
Ῥατΐοτα οοηϊεηϊτ5 ᾿πῖου 86 νευθὶ5 ἀ6 ῬΙαϊ νεοῖϑα 576. 
οἴμω κ᾽ ἀρα σύ, ΝΝαθδίαμ “17. οἰμώξεσϑ'᾽ αρα, [,γϑϊδιτα- 
ἴλε 605. κλαύσει τοίνυν πολὺ μᾶλλον, δυοίοτευνα 
σομϊοῖο δὰ Ἐχαυϊβιϊαπι νευρὰ ϑυηϊζαβθὶπ ἂρίᾶ886, κ'λαύ- 

σεε ἄρα σύ. Ἑλ νοσάπι φοχητηϊχιῖο ἴθ Εἷς φυϊάετῃ ὁτα 
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68 ΠΟ βουῖριΐοπθ ἐπαϊτ8 0118: ααδοᾶρυῦ ΘορΠοοΙοη ἔπ βίης. 

Βθΐοη ψΟΟΘΆΡ.]Ο ρΡοὺ ἢ τευᾶτηῃ ἀθϑουῖρίδ' εδὲ, Οεάϊρο Οο]οπθο, 
. 503:. εἴ ἔζοτα 1η 8110 Ἰοοο, διοίοτο ϑομο)δϑία, ταἴ 6 Χ 

χορεία ἤαχοῦῖε  χρῆ: Δα δαὶ νευῸ ογαϑὶπ ααοα δειπεῖ, 

φασμι ε Ξ ΔΌ αι οαρΙταΥ, Ππδτν]8 “ὰ ΤᾺ Ὰ}115. οἱ ψδν}19, 

χηο 15. 811 ἔδοῖαμι, ἐδυηθ ΔΟΘΟη ΤΏ] νἹάοῖαγ Ῥοχϑο- 

τἶβ "πὰ μὴ δόξαι ᾽μὲ ἴπ δηποιϊαίίοπθ δὲ ῬὨΟΘη 5588): 
ν. 557.. Δάπιοπεὶ πὰρ Πρ Ιοσαβ8, ὑΐ ὈγΘΥΊΓΘΥ εἰ 81 θυ 
ΔΙΡΕΙ ΠΟΙ ΡῚ αι Ρευβισιηρᾶτη ἴῃ αΥ15. Ε]δᾶτ δᾶ τ 6586 

ΟΠ ΑἸΠΟΟΥιμ τοῦθ ἴῃ ἱπβηϊενο δΔουῖδι] ΡΥηΐ 

ΔΟΙΥΙ ῬΆΥΙΓΘΥ Δι4ὰ6 ἴῃ ᾿πάϊσαιῖνο εἰ, οοπϊπποιῖνο ῥχᾶθ- 

ΒΕΠ15. ἐΕΠΊΡΟΥΪΒ.», Ὧ6Ο ΤῊ] Π8. ἔαιαγ! ἱπαϊοδίϊνο, ραϑϑινὶ 

Δ0 ταθᾶϊὶ, δῖα ἴθ Βούαπλ ΔΟΥϊδίοΥ 46. ἸηΠῊ11ν 18, 

415. 688 40] πϑϑοΐδυϑ Νεᾷὰθ 1118. οοπιρουΐαχση ΠῸΠ Ὠᾶ- 

Ῥοηλι8, οἰΐδτη ἴῃ προΥδῖῖν  ΔΟΥΙΒΙ γα 6 61] 18. αϑανεηῖγα, 

ψεῖαιϊ ἴῃ Ῥᾶσε, ν, 302.. ἀλλὰ χάρισ᾽ ὦ φιλανϑρωπό-: 

ταῖε. εἰ ν. οοὔ.. έασ᾽ ὡς προθύμως ὃ Πρύτανις. ππαρ-: 
εδέξατο εχ Μϑ85.. Β. εὐ Βανβδημπαῖθ. .  ογστ Ῥεγξοοϊο. 
ῬΡΑΒΒΙΝΙ ΠΘΒΟΙῸ 8η δῖ πῃ αυδηὶ 6] Ἰδ1ο ἀϑία δάβιθιξα. 1[{-. 

σομβα] 6 Ῥεῖν, ΕἸπ δ οῖτβ ἴθ Μία860 Ὄχι. Οδηΐαῦτν, Υ0]. 

1Π. Ρ. τ80. Οοἴοθν. 1813. τέϑυχ, “ἴῃ ΑΥδιορμληΐ8 Γι γϑίδεγᾶσ.: 

ἴὰ, 4Ππρα] ρεπιαπ επείο ΘΧΘΙ Ρ]ΑΥ ΖΆπει ΡΥῸ τηθπάοϑο 

τεϑυκί’ γεροβιταμ δὲ, ν. τοῦζ., 

καὶ τοῦτο τέϑυχ᾽, ὥστε κρέ᾽ ἔδεσϑ᾽ ἁπαλὰ καὶ καλά., 

χηνιτατὶ νοϊαῖς ἴῃ τέϑυϑ᾽, εἼδὰ ἀϊρβίποηρο αἱ Ῥετίο- 
ΟἿ ΡὈΆΒΒ:Υ1 τέϑυξαι. Ῥαυζαδαῦ δηΐην ἴῃ. τέϑυκα ρᾶφπα]- 

ΤἸτηδτη φγοάμοὶ. ϑεᾷ ΘΟΥΣΙΡΙ, δᾶμὶ ὅπ νου 18 τέϑυκα «εἴ 
λέλυκα ἀοουΐι Ὦγδοο ϑιγαϊοηϊοοηβίδς Ρ. 46. 1. 26. Ρ. 87: 1.: 
25... Βανοσῖου δά οὐᾶβῖπ, 126. δὰ ἀπιὰ8 δάιιο ρυθέθχδια 

ὨΟΐΔΡ1115 ϑρθοῖθ8 Ἔχ ϑόρμοο β. Οβάϊρο ΟὐοἸοπθο,:;:ν.: 
1όγο.. Φεῦ, ᾽στιν, εἰ ἀ6 ΑΥὐἱθιι5. Αὐϑερρ μδῃ15. ν, 86.ν: 
μοίχεται, οοπογοίτι εχ μοι οἴχεται. Ῥχίογειῃ, οζαϑί ἢ: 
Ῥᾶδῃα τ] Ροτϑιιδάςο ΟὈἸαοχαίδτῃ.. ε8856. ἴῃ Αυὴθιι8, τ 

1144:. τοῦτ᾽ ὦ ̓ γάϑ' ἐξεύρητο, καὶ σο(φώτατα",, Ἀτὶ-. 
διορμαμθηιαιι εὖ ̓ ξεύρητο καὶ σοφώτατα αἰχ᾿ξ56, αἄδτω- 
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βδἀταοάυχῃ 1ἄθη ἴππὶ 4118 σππ]τα οἱοαπαϊ8. δϑὲ, ἴπτῃ 

τηᾶχίτηθ γ. 362., ὠςσοφώτατ᾽, εὖ γ᾽ ἀνεῦρες αὐτὸ 
καὶ στρατηγικῶς. : ἀπλπαπδτηῃ καί τὰ 1118 νου θὶ5. ΠΟ 

ἐδὲ Ἱπερέιπι, 81 ἱπιευραηραβ ροϑι ἐξεύρητο, πὶ ἴῃ Πᾶπο 
βεηΐξεπίϊδηι δἰηΐ ἀϊοίϊα: ἧἦοο ἱπυδπίμπι ἐγαὶ, άφιε τα" 

Ῥίενεῖσσαμιε. ἈΑΌεϑὲ ραυιοαϊα ἱπ Πιπιπῖ8. Α, 1515. εἰ 

1540... Οὐπι αἴζεγὰ [ουτηᾶ ΘΟΙΏΩΡΔΥΑΥΙ Ῥοζεβί χοὐρανοῦ 

πδίτιπ εχ τοῦ οὐρανοῦ ἴπ Ῥᾶςα, ν. 109., ἰάοπηατια εχ 
Βιανθηηδι γοϑιϊπθηάιτη τ, 8947. ἴπ ἸοσιτΣ ᾿ἱ πα! 5. σῶν 
οὐρανῶν, ἀ4πεπὶ Θτδεοα!αβ ΔἸ] 4018. οοτγθοῖου εχ Ν. Ἐς 
Ἰτηρογίανεγαῖ, ΟἸδγΘ πῸμ εϑὲ τοϊγαπάϊιτη, 6 Βᾶνθῃ: 
Ὠαῖς Μ8. δἀάποίιτῃ σοπίγδοι5 ἐγὼ ὠχόμην ΑΥϑτορμδηὶ 
ἐγ θυιῖ556 ἐγώχόμην ἴῃ ΟοπΙξοξαπεῖθ, 1. Ρ. 800.. Ὅὐοπη- 
Ῥγοθαν: 1θιάεπιὶ ᾿ηϑὶρηθῖη ϑυηϊζαϑίῃ ψοοάθ α]οσατη μὴ 
ἡμεῖς τὰ ὙΒΕΒΙΠΟΡ ΠΟΥ Ζιιδ18, ν. 536. δἴαιθ δ 18} η ΤΠ 

ὭρρΟ ἈΠῸ ἀϑὰ εθ868 Ῥουβοῃΐδ τη αἰ δ ΟΠ 6, μὴ αὐταί 
Ἡμεῖς γε --το. Οὐοοιτοῖ δβαιξάθῃν ποη δτι51πι οομδ- 

ΤΩΠΔΥΘ ΒΥΠΘΟΡΠΟΠ δίῃ νϑυθογιτη στοῦ οὐκ δριαά. Αγ Β1]ο- 
ομαηι, ΧΥΙ. ἴῃ ΒΥΆΠΟΚΙ: Απαίθοιθ Ὸ]. 1. Ρ. 43.» 

᾽ Ν - 3 » ΄ 2 , ͵ 

ἐκ δὲ τοῦ οὐκ ἀπιότα πάντα, κἀπίελπτα γίνεται 
ἀνδράσιν... 

Ῥτδεΐεγθα ἀϊρυδ εϑὶ, οὐα]8 τλαηλουλᾶ γϑρδίδιν, 5. 126 518 
τῇ οἰκίᾳ ἴθ Ψεβρὶβ., ν. 827... τὴ δἱῖ δη18 Βυΐτι8 ]οοὶ. 

Δὰ βἴγορμδμι έ.. Ββδβοῖθ Βυγαποκίιθ ροϑαϊε ὑμνιῶμες. 

Ῥγαᾶνο δοοεηῖι Μ8. Β. ἔεγε ὑμνίωμες : ρῬτᾶνὰ νοσα]! 56 
ἸΠΟΟΥΥαΡΙΟ δοσθηῖτ Βνεηπδθ ὑμνειῶμες, αἴταατια τα. 46-. 

Ῥυαναϊὰ εχ 70 ΏΓΠΠῸ ΘΧΘΙΏΡΙΑΥΙ ψυ]ραίμιτω δϑὲ ὑμνείωμες. 
ὙεΥβϑα8 διαΐοη τηθίτο οοηϑίαϊ Απδογοοηῖθο, Αα ἤσππο 

τηράα νἹάσιυχ τηριϊθπάπι8 6558 ἴῃ ἘΠΘΒΙΠΟΡ ΒΟΥ ΔΖ 1118 

ψΟΥβϑιι8 984. 

νηστεύωμεν δὲ πάντως, 

ΟΣ τοίοχτχ βἰσορμῖοο ν. ογό., 

πλῃδας γάμου φυλάττει: 



. 
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Δ Ὠδβοῖο δὴ δπης ἱπιιτῖα ἰὴ ϑυδρίοἴοπεπι νοσδνευῖπ 
ἴῃ Οοπιεοίδπεῖβ, 1. Ρ, 246.. 

1π δηλ ορ μὰ ἔ, Ῥγοπιητδηπτη σιῶν ταπατιδηι 
ΧΩΟΠΟΒΥ ΠΑΡ ΆΤΩ 6586, Ῥτδθοθρίμηνθ 1ῃ Οοηΐδοιι. 1. Ῥ. 201.» 

εἴ φαϊθι8 ΘΟ γΔ 6 Π41 γϑῖ10 ἰϑία πηϊθ5 τΘοηδαῖαγ, οβίθη- 

ἄϊτητιβ. ἀπ Ὑροϊδιηδθὶς δεϊαπγηθτ ΒΟΘΟΪ1τι5, Βισατ ἰὰ- 

ἀϊοίπιπι ἔσειε δά Ῥιηᾶατι ΟἸγτωρίοσιι δυηθῃ ΧΠΠ, Ρ. 
430.. πιβας 6886, 51 481 Ἐαφισίων ρμυϊατοηῖ ὑγ1βν 1 γα 
ῬτΟΠ ΠΕ ΔΥ ΡΟ556 3 φιίῖρρε οομεγαςξιοπῖς πμῖμς πμίμιτα ὧν 

φεϊεγιδης σεγίμτη ἐεὲ Φχεγηρίιτι, δροεοίοσα τημίεα.. 4αοῖ 

ΤΑΤΏΘῺ ῬΥΔΟϑίϑη1 ἸΠρΘΠ10 ΔΓ4 116 Θχατιΐβιτα ἀθοίγίηα ψέγατ 
αυδηϊαμη 680 εχ δηΐτηο (160. ἰδηϊατη εἰ τθᾶ διπλῷ 
οαρῖο ἀρφρύόθᾶγσε. 

Οὐδ δα δηι5 ΟΡ πὶ γ΄. ΘἸΙΏ ΘΠ ἄδηἄδτη ὈΟΥΓΙπδδ πε, 
ὨΟΏΙΙΗΣ ἴᾶτη βαρυὰ εδὲ αϊοῖιιη. Ταὶ κώραι ἰηΐοργᾶ 

διιηΐ ΤΠιπίϊπο ΠΠΌχο ργοῦϊία: δὲ α4πδὲ ἴπ 15 ἀεί θυύδεισ 

Ῥαυουϊα δ σοπηεοϊθπάδτη συγ ργαθοθάθηϊτ δητπιπεδῖιο- 

ΠΘΠΪ, Δβϑι Πρ δίπητ8 ἄς βουίριιτα Πἰγογθτη Μ58., δ᾽ αἕ 

πόραι. εἰεπὶ σθίεγα δἰ Ἰθπὰ βυιπὲ ἃ ἀϊαίθοῖο Γμὰσοηΐοᾶ. 

Βιζορια ς΄. ΕΧοπαρ]αΥθιι5. να]σαιιηλ ἀγκονεύουσαι 
εϑὲ ὩΪΠΪΠ., Π6Ο ῬοΟΙεδὲ δι 151, απ 1Δ 065 ἴῃ 60 δ΄ τίϑ 
εἷς ἱπϑῖῖα. ἴῃ Μ|9. Β. ἐβϑ8ὲ ἀγκονέουσαι. Αἀ Ποο νέτὸ 
τἶμ}} μᾶθεὸ αιοὰ ρῥυορίῃϑ ἀσοθῆλτ, ἀπάτη ἀγκονέωαι, 
᾿ἀἴαϊδοῖο ᾿μδοοπῖοα ρᾶυτοὶρίιπι ἃ) ἀνακονίω. Γοηρὶαβ 

γτεοεάϊε Βυυποκῖ ἐγκονιῶσαι ρτὸ ἐγκονοῦσαι: Ὡδ4ὰε 
Εἰϊάτα εϑὶ Ῥχούϑδιιβ [ιασοηΐοδα ἀϊαϊθοῖο ΘΟΠΡΎΙΘΏδ. 

Βισόρμὰ ζ΄. ᾳφυοᾶ Βπβίετιιβ βιιαβογαῖ, τὲ ῬαΥ ΟἴΡΙ τ 

ψεγθὶ παίζειν γεροπευοῖαν παίδδ --- ργὸ παδὸ ---, εἱ ἢ- 
ἄξει δἀάϊαάϊ Βιυαηοῖκίυθ ἀποτατῃ Νῖ58... 

ΑΠΕΙΒῖγΟΡ μα Ὑ. τπδῖα Βυιιποῖκῖαθ χερὶ 6Χ Βι6ρὶ8 8ι115 
Ρεῖϊι, Ψαυϊρδίθτη Ταπῆπο χειρὶ βεγνανῖς Μ8. Βαγϑθης- 
τιὰ8' Ὠεϊπᾶς πᾷ δὴ Πιπῦπὶ Βαβίεσατη ἱπ παδὴ τοοῖα 

σομν οΥτῖ888 Πα τιθῖ, εἰϊάσηϑὶ πο ἀβοϊαγᾶββθης Ν1 88. 1011, 
“ 
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ἴῃ 4υΐθιβ 14 ἴρβιιτα ροβιϊατα εδὲ Απσιιβίαπο εἰ Βᾶνδη- 
πᾶϊες πτείσυιτῃ ᾿τογαπο νΈγθῸ σοι] ΘΠ 1π) 6888, ἀορθηξ 

Βηθηοῖ Μ585. Περὶ εἰ Βυβεθυὶ γαιοδητιθ, ἔπ φαΐθιι8 
18 ε8ὲ πάδδη. 

Απεϊϑίγορ δ ς΄. 8ουρέπγδηι ΠΡΥΟΥ τσ ἅτις να] αἵτις 

ἸΠΘΙΥΙ ΟΟΥΥΙρΕ Πα ολιι58ὰ τηπαῖαν! ἴῃ ἅτ᾽. Τάδπὰ τηθπά τ 

Ῥδύνοηῖξ 1Π ψαγϑι 1249. τὰ οτὰ ρχίοσθ οομἤουγδῃ- 
ἄσχα : 

τὼς κυρσανίως ὦ Μναμόνα 
τὰν τεὰν Νίῷαν, ἅτ᾽ 

ΗΙ8 γεϑροπάδῃξ ἴπ ΔηΓ ΘΕΌ Πᾶ συν. 1251. 1252.» 

ὅκα τοὶ μὲν ἐπ᾽ ᾿Αρταμιτίῳ 
πρόκροον “είκείλοι 
πὸτ τὰ --ο- 

ἴῃ εροᾶο τὰν σιὰν ἀρουϑαιΐνιηι, απὸ ἱπίευ 886 Δ1- 
Ἐ4ᾺΙ εοπνεηΐπης ΠΡΧῚ, ΠΟ νἱάθοῸ οὰν Βυπποκτι8. ΟΠ 

δοηϊνο σομπηπιαίανεσς τᾶν σιᾶν. ϑαῖϊαβ αγαΐ :πηρεγᾶ- 
εἰνὶ ἔοτγμππατη ὕμνει σουγίροτα δᾶ μαΐϊὰβ ΟΔΥΠΏΪΠ18. α1816- 
οἴστα ἀρίς: ὕμνη: π᾿ 40 Ἰδυάαμπάδ εβὲ αἰ ρομτα ΤΒΙοτ- 
66 Β11, 

, ΑΎΡ. ἜΠΟΣ ΡΈΕΙ 

Ῥλιοῖβ δαπιοηῖῖθηῖθιι5 ἀεζαηρὶ σαὶ ἴπ ΤΠεϑιηο- 
ῬΒΘΥΙΑΖυιβαυα τὰ ΔΗ δἰ γορ μΐοᾶ ΟΔΥΤῚΪ "18. ΘΟΠΟΪΠὨΙᾶ16. γα- 

πονδηᾶᾶ, νν. 953. --- τΙοοΘ.. [68 ἀιίθηι 510 ὩΡΘΙΕΥ : 
Ο δ 
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προωδός. δρομα, χώρει κοῦφα ποσίν" 
᾿ά. γ᾽ ἐς κύνίλον, χειρὶ ξύναπτε χεῖρας 

ΠΤ Ὸ τς δυθμὸν χορείας ὕπαγε πᾶσα, βαῖνε 
β΄. μαρπαλίμοιν ποδοῖν. ἐπισκοπεῖν δὲ 

πανταχῇ πυκλοῦσαν ὀμμα χρὴ “χοροῦ κα- 
τάστασιν. 

᾿ “ δὲ Ἀ γ΄. ἅμα δὲ καὶ 
γένος ᾽᾿Ολυμπίων ϑεῶν 

μέἔλπε καὶ γέραιρε Φωνῇ πᾶσα χορομανεὶ 
τρόπῳ. 

προςδοκὰ καμῶς ἐρεῖν 
2 ς - - ΄ ᾿ ΕΥ̓ , ᾽ 3 “ 
ἕν ἱερῷ γυναϊκά μ᾽ οὖσαν ἀνδρας, οὐκ ὀρϑὼς 

Φρονεϊῖ. 
β΄. ἄλλὰ χρὴ ὥςπερ ἔργον αὖ τι καινόν 

πρῶτον εὐκύκλου χορείας εὐφυὰ στῆσαι 
βασιν.. 

Πεΐπηοαρβ 864 Υ βίγορ μα ὃ΄. ἱπᾶς ἃ ν. οόβ. --- Ογά. εἴ 
ΔΗ ἰβίσορ μὰ δ΄. ἃ νεῖϑα 977. -- 984.» ΡδθΟΙ]18. οἱ Ἰονοα- 
118 φυϊάθηη γοθ8 ΟΟΥρο 18, ποσὶν ἴῃ ποσὶ, ν. 072- 
Ἕκπκάἄεργε ἴῃ Ἐλχαάεῤγ. πᾶ ν: 982. διυρίθοιοῦ οὐϊη Βα- 
Βίθυο δηιεπαδιιοπεηὶ ΒΙ56 11, χαριν χορείας, αἴ νεταϑίδθ 
ϑουϊρίασδα χαίρειν “χορείας ΤαΠΤΠΙ ΡΥ], εἰ Μ55. Βᾶ- 
ψεηΠδ 8 Αἀραϑιδη]πο ργοχίμηδτη ΝῚ1] Ρ]ΔΠ 6 Δ ΟΙΟΥΪς 
18 118 εϑὲ ἢϊ8 {ὐἱδαθηάμτα, ηδδ ἴθ Ψψαποῖο ῥυϊμααγ Ζ8- 

ΘΙ γοροτίᾶ οἱ ἴπ ΒΑυγαδπῖπι ΘΧθρ]γ Ρεσγάποια, "χϑ- 
οἷν χορείαν, ουβιοάϊνεγαηξ Βουρθγα8. εἰ Βυπποκῖμδ. 
Οδἴεχατα ἴῃ βίγορμα ας, ΠΡΥ8. οδιταπι ἐδ σύναπτε ῬΙῸ 
ξύναπτε, εἰ ἀπιϊδιγτορμα β΄. εὐφυῆ ρτο εὐφυᾶ. Ιῃ Βᾶπὸ 
Αἰοούαηλ ἔογγαατα βυυηοκίιβ εἰϑὶ δᾶνϑυτι δηϊμηαια, ἴᾶ- 

γΤΆΘη ἜΧΡΟΥΒ ἔπϊς δα 88586 ̓ ἀοΠ68 6, ΟἿΣ γι οεγεῖ, 18πὶ Ρϑχ- 

νεηϊμλι8 δα δ᾽ τθυ βυ 8.6) : 

προῳδός. ἄλλ᾽ εἴ ἐπ’ ἀλλ᾽ ἀνάστρεφ᾽ εὐρυϑμῳῷ ποδί, 
τόρνευε πᾶσαν δὴν" 

ἄ. ἡγοῦ δέ γ᾽ ὧδ᾽ αὐτάς ἶ 

ά. κισσοφόρε Βάκχειε 
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ρει σθ 6 5,98 δέσποτ᾽" ἐγὼ δέ σε κώμοις 
ἢ ῇ ᾽ ΄ τ 

ϑβι" ε Οὐλοχόροισὶ μέλψω 
γ΄. με τε, Ἐῤίον, ὦ Διόνυσε, 

ὡ εν.. Βρόμιε, καὶ ΞΕεμέλας παῖ, 
Ὑ» Ὁ ' "χοροῖς τερπόμενος ἀατ᾽ ὄρεα Νυμ- 

πῆς φᾶν ἐῤατεινοῖς ἐν ὕμνοις. 
β΄. τ  ὐτον, Εὐτον, εὐοῖ, 

εὐοί, ἀναχορεύων. 
, [ » " ΝΣ Ν Ν - Υ- ἀμφὶ δὲ σοὺ πτυπεῖται 

Ἐπιϑαιρώνιος Ἢ Χώ, 

μελαμφυλίλά τ᾽ ὕρη δάσκια καὶ 
νάπαι πετρώδεις βρέμονται" 

δ΄. κύὐνίλῳ δὲ περὶ σὲ κισσός 
δ΄. εὐπέταλος ἕλικι Θάλλει.. 

ῬαΡ ]Οἷ8. ϑυβϑιευηδιῖβ ἤρτιγα ΠδΕῸ 6ϑῖ: 

προιυδός. ἁ. ἀ. β΄..γ. γ. β΄. 

Ἐὐυκδην τα, 
προῳδός. ἁ. ἁ. β΄. γ. β΄. γΥ. δ. δὅ. 

ψ} κω, 

Τὰ Ῥτοοῖο επιοπδαιΐοποτα ΒΟΠΙ 6 δα Ηουδα! ἀ. 

Ῥ. ν. 441. Ρ. 7οι. φτιοροβίϊαη β'πε {11 ἀπ] τα 1016 

ΘΟτΏΡ] χα 81}. Μαϊραΐίτπῃ τόρευξ ἀϑϑογνᾶν ϑι1 5 

ν. τορεύει, οὶ. 1Π1|. Ρ. 488... . 

Ῥοβὲ αὐτός αποᾷ 6βὲ ἴῃ βίτορμα ἅ. ἐχριιαχέπιαθ. σύ. 
ῬΟΒΡαΪ πὶ πὶ ΤΠ ΘΙ Υ, Εἴ δϑῖ ὩΟΠΠ ΠΑ ΔΙ ἃ ΠΟΥ 18 

νοὶ Ονδιαγηδίϊοῖβ ποχῃϊηὶ αὐτός ΒΡ δΥϑαχῃ, αἱ 1ῃ ΝΌΡΙΡι8, 

ν. 868., αὐτὸς τρίβων εἴης ἂν ---. - 

Τὴ ϑίγορμα β΄, σὲ ἴῃ Ἰιῦτῖ5 δηῖα φιλοχόροισι (0110- 
Οαϊτ ἴῃ ϑιπιιτὴ ἸΟΘΌΙΩ ἰΥΔΠΘΡΟΒΕΙ, 1πο]]ᾶῖο ἴοθη0,. δηΐς 

πώ μοι, 

Ιῃ βορρᾶ γ΄. ἐρατοῖς πιπίανὶ πῃ ἐρατεινοῖς. 

Ιῃ δηιϊβίτορμα β΄, γεαϊπίθρυανὶ δνδηϊίιση. Ἔχοϊδτηδ- 
τἰοηθτὰ εὐοί ἀηῖο ἀνα χορεύων. 



38. Ὁ. π. ΤΗ. ΒΥΝΤΑΟΘΜΑΤΙΒ ΟΒΙΤΙΟΕ ΟΑΡΌΤ ΠΙΤ. 

Τὴ ΔΗ δίγορ μα γ΄. ποηλεη Ε ϑαιρώνιος ἴπ Ῥ]ουδα 6 
ΘΧΘΙΩΡ]ΑΥΪΒὰ5 ἀδέὰθ ἃ ξαῃιΐποὸ τηδουΐα εϑὲ δοίη, 

αὐδᾶτα ἴῃ ἀπὸ επείο Ζαᾶπθιιῖ δἰ αιάγα σερεχῖο. πᾶηὶ πὶ 
γο]]οαἷ8 οπηπΐθιιβ, 4186 211} Ῥυδαβίο δῖ, εϑὲ Βιϑαρὼώ- 

νιος, ππῖὰ8 ΡΥΪν 0 Π6 ΠΠΕΓΘ 14 6 ΔΌΒΟΠ 2 δἰ ΔΡϑιγά τη. 

ἸΝΤ1] ἰδηηθῃ νογᾶ βουρίαγα ΒΊϑθέμτη ρυδείθυῖε, ποα 8 

ἩοΙθίτιπ, Ρ. 127. . Ὑιρηαθ Αθπεῖάθ, Πρτο ΤΠ}, νυν. 

862. 308: » 
--- Δπᾶϊίο βειμαα]αηΐ ὑγϊείευιοα ΒΔ ΘΟ ΒΟ 

Οὐρία, ποοιαγησθβααα νοοδῖ οἰδιηοῦς ΟἸ με σοη., 



"΄Ξ-ρ-ᾳ«Ὡ αν Ασα Ἄν ὍΛΑΣ τ πὰ ΣΝ ΑΚ ὰ ὰ  Ὸ 

ἘΣ ΟἘΞΕΙΟΙΝΑ ΤΥΡΟΟΘΟΒΑΡΣΙΟΑ ΤΕΝΕΝΘΙ 

ἘΒΟΝΜΜΑΝΝΙ ἘῚ ΨΨῈΒΘΒΕΙΗΟΙΕ ΤΊΣ 

ΒυΜΡΤΙΒυΒ ΣΙΡΘΙΒΝΘΙΘ ΓΙΒΒΑΒΙΑΒ 

ΖΝ ΥΈΝΕΕΝ ΝΒ Ἀν νς 

«ιν ιν τὰ τ νν σι Ἕ πιο ἜΓΙΝΑ Ἃς γα 



χ 
τ ̓ 

ἀσιεδα ποδενα 519 υονς Ἂ Ἧ ἡ 

αὐκναν αὐ π΄ ἐπ 
ΝΣ 

᾿Ἄλνα νίκος ̓ ἀὐδλ τεσ, 



ΑΠΜΟΝΊΙΤΙΟΝΕ δ, 

τἰθὲι5 16 αῖθιῖ5 ταὶϊο ἤαθο ἀπ δἰ τορ μΐσα πτέαίανρ, ἀϊθθυ- 

ἰδ 6 Ὺ}15 ϑππηΐϊίανι: ἢ τῇ 6 116018 ΘΠΐτη ΟδΥΤ ΠῚ ἢ τι5 οἱ 

Ἰοσυτη 6556 αἶχι, Δι οα δυΐθ οϑιτηΐπα θὰ ϑαηΐ, 

4886 οαπαπίαγ, Πα 6χ 1050 οἀμέπ δὲ γοσιπι ΤΠ ΟΠ ]αἰΐοπθ 

πιπηδτοσνί τϑρθεϊεο [Δ 0}}}1π|86 ἀρράγθῦαι, ἘΪαβιιοαὶ θὲ 
18 ΠοπΒ.]}]ὰ βα πὶ ΑΥδίορ μα πἶβ, 86 5110 ΙΟ0Ὸ ΘΧρ]Ἰοδ-- 
δαπίαν, δὲ 1Ππ4 Θέ γθρϑίδ 5. σαπίϊοσην τῃ ΝΡ) 5 τὺ. 

1167 ---Ἴ170.., φιοα δυπὶ ἴῃ τηοάτιμη 6558 ΘΙ ΓΑ ΤΏΙ, 
ὉΠ ἀθβουῖρβι., 4818. ἴδιαι 1π θ᾽ τὰν ἢ Ὑ Θυῖπη 1η ὅ00Πο0-- 
«5 Οβάϊρο Οοϊοπθο Ηδυμλαμμτι5 ἴπ Ἐ]ΠΘυ θη 5. Ποοὶν, 
Διρίν. Ρ. 771. δι ἰβίσοριοα ἔθοϊς, φαδ]ὶα Θρὸ ϑίδίαθσθ 
ὨΟῺΙ ΔΠΙΒΠΠΗ : 

τίνος εἶ σπέρματος, ὦ ς. 

ξένε, φώνει πατρόϑεν. ς΄. 

Τῃ Ἐρο]θϑίαζυβαυιμι οαυταίηθ ραν πάη δϑὲ, π6 αυΪ5 
φιλόσοφον ἱπ ἀἰδονίπθη γοοθὲ. ἔπ 60 61} ἐρϑᾶ διιτηπῖϑ 
ΑΥραση ΑἿΣ ΤᾺ ΡῸ]Δ 6 εϑὲ ργοροϑίΐαβ. Οοά 51 (15 ποι 58 
Βροπίθ, 41|416 δἱΐ, 1.6] χοῦ, αἀθαὶ σνϑ]χ Α. Οα1]. 
ΟΠ σοίατη ἴῃ Πρτο, Ὑ Οὐ] θα πρθη ἄΡοτ ΟΥ̓ ὅτ -- 
1Β5ῸΠ 6 ππϑὲ ππῇ Γι ἰττοταΐατ, Ρ. 808.. Οὕδνθ 
ζογίαϑϑθ ΠΙΠΟ 116]}11|8 ῬΘΥΒΡΊΟΪ65. ἱστομαθ Ὑϑηιβέδίθμ ἐπ 
ῬΒΙοδορμΐαθ. Ῥτομυπἰϊαϊϊομθ Πϑυοΐοοβ τη οᾶο5 τη δηΐθ, 
βθοιηάιυιη αἰόλον ὄφιν, οἱ ὀφιοέσσης, δ 4τιὰ8 το Ιουα α᾽5 
τιριὶ Θομαθἔθειβ 4 ΤΠ θορη. ν, 1057.. ἤδο Θῃΐμη ἐμτι5}-- 
ἑαΐα ταϊϊομθ Οὐμμΐοιβ Ἰθρίθ αι168 τη θπίθϑαιβ ρθιοιιβ81ὲ, 
ΠἾΔ51 418. τη} 16 Γ65 ῬΒΙ]ΟΘΟΡδ5 ἀΐα ἱπάἀποθχθὶ βουμλῦπθ 
ΟΥΘΡ ΒΒ ΟΙ]0 Ἰοσφυθηΐαβ: ! 

ΠΧ πον πω 
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Τοιχὲ ξἰοπιῦβ ἐἰοῦοθη Ὑ δυβίδμᾶ απ ΡΒ} ΟσοΡ ΠΟΥ 
Ζιι ΟΥ̓ ΘΟΚΘΩ, 

Τὰ δϑὲ πἰπεΐττιμα Βα 1 }15 ἀἸοΐωτα (8 τ ν ϑέθυ 5 ροθίδθ π0-- 

βἰναιθ Τιορανὶὶ Ππ ἢ ἀ5Ρ ἈΙ]ΟΘΟΡ ἢ ΦΥ͂ ἀρια 1 ,6βϑὶη- 
φἴσπῃ ἰὼ ἰρτο, Βοιϊτρθ Ζὰν Κοππηΐμπ 55 46 Γ 
ἀδα θομ θη ὅσρύδοπα, 0]. ὙΠ]. Ορρ. Ρ.900. 201.. 
Οτηπῖπο δὐΐθη ΟΠ οι τ ρΡ50 ἔα θα] 86 δυρυπηθηΐο ἐπ Θδμι 

πϑοοβϑίϊαΐοιη δὐάαοίιπι, τὖ φιλόσοφος ποπτθη ἘΒΟΥΪ γου-- 

δίθιιθ ἱποϊπάθυθὶ, φποπατα 4110 πιοάο ραΐαβ ϑυτὰ ἴῃ ἀᾶ--. 
οἰγ!ἶοο πγθέσο νοοαθ] απ ΒΘ 115 5011 015 ρα μ8 Π5 ἐγα-- 

οἴδιθ τ] 1556 ὃ τὰ ΠΘΙ06., τπὖ Ἰοὐὰ5 1πΠ50] Θηίϊα ἴῃ δα} ]1-- 

φαϊίαθ 5} Ρ8ηὶ οδάθνυθι, Ἦδο δῃΐπι, 5] να νἀ] α]ο Ηϊς 
σοϑίϊα δ ΤῸ] ΘΥΘ5., ΠΘΗῚῈῚΒ πῃ Ἰἰπρυᾶ 5818 ΘΟ 51}} νίτη 594 
ἴῃ τηϑηΐθ ρομιΐ, ΟΠληΐὰ πα  πγὰ ἐγ θα Θ Πὲ65 5101. (ὐἸι8πι-- 

ΟΡύθια τϑρυρπαὶ ἰρβαγιτη 46 568 ἱπαίοῖο γλώττης ἐπίνοια. 
Οδάο, «υἶά δϑὲ ἰπ δοὸ ἴδοοιΐ, οὰπὶ ἔρ880 58} τη 40 ργδθ-- 
ἀϊοανί πὲ πυκνὴν φρένα ' ΠΙο ἰρίϊταν πιοάο ΑΥὐιδίορ απ 65 
ΠΟΙ ΤῊ] 6᾽65., 564 1058 5θῃηδὲ ἀθυϊϑἰϑϑεὶ, ΒΟΠῸΠ Θηΐπι 
φορίδιη. ορογίθε ογαϊϊοηθμὶ ἰησθηϊο ῬΘΙΒΟΠ8 6. ΟΕ Π56110 

δοοομηπμηοάδτθ. ἡ] 16 ̓65 δυΐθμ 0586 ἀποατθ 48 5658 
ΒΟπου 6. δϑηΐαπε, Οαδηΐο σῖτα 1116 π16}1π58 Γι γϑι-- 

δίγαΐαθ οὐδίομθη οομοϊπ παν: ἐγὼ γυνὴ μέν εἶμι, νοῦς 

δ᾽ ἔνεστί μοι, «Αὐτὴ δ᾽ ἐμαυτῆς οὐ κακῶς γν ὥμης ἔχω, νν. 

1127.1198.,.. Αἰ δοάθῃν πηοᾶο ἰπ Ἐο] βία Ζιιϑὶϑ 50}]-- 
Ῥίσπι ἔμ γν ὥὦμης ἐπίνοια. Οοπβαδίοη δ πὶ ΒΟΥ ΠΟΙ ΐ-- 

μα Θαηάθμι νἰΠ685 ἴῃ Θορῃοο 5. ΕἸ]Ἰθοίτα, υ. 1174., ΠῚ 

ΘΟ Πο] βίᾳ ποίαίδηι. 
Βφίποθρϑ πἰμηῖα Ἰθεϊζαίθ δέατιθ πιοάοϑιΐα ἐπα οἱϊ πιδὰ5 

δ. ἴῃ οοπάθηηπαμάα Ἰοαπυίοηθ πολίτην δῆμον, ἡπᾶπι 

ἴη πόλιν πάνδημον ταυίαηο π1Π1] τὰ νά θου συ ϑυῖτ5 υἱ-- 
ἀἴ556.. Νάγμῃ «πα ροίαϊε ἰθἰππἶπι5. ἀϊοϊαπι ΔΙ η θηβίθιβ 
ΘΟΟΙάΘγΘ, ἀπᾶμ Βοος: τῶν πολιτῶν δῆμος ὃ 60 Θμΐπι ναϊϑὶ 

πὰ, Οπαβὶ πὸὰ Ζῆμος ἱρ58. ππίνϑυϑοϑ οοτηρ᾽ οίαιαν 
οἶνθβ, οἱ αὐϊοάιδπι αἰϊαα ἔπθυῖξ ἀπᾶπι πολιτῶν κοινωνία. 

Ἰίδαιθ χη] αυίδτη [ερα5 δῆμος τῶν ᾿Δϑηναίων, πιπααδην, 
δῆμος τῶν πολιτῶν 5Βἰπιρ!οἶτον, πϑάτπι τῶν πολιτῶν δῆμος. 



ΔΑΌΜΟΝΙΤΙΟΝΕΙ 5. 45 

Οσπένα ᾿πνθηΐαβ πόλις καὶ δῆμος, αὐ Ποτιοβίμ. Τ,ορέϊπ. 
ᾧ, 45.: ἢΟΠ Ψ61Ὸ πολῖται καὶ Δῆμος, 4φπῖὰ Ζῆμος 1056 5ππηξ 

πολῖται. 864 Π|υὰ ΟΡ πι Βεπιοϑέμθπ θ᾿ περὶ παρα-- 
πρεσβείας Ῥ. 881. 1. 95., ἅπαντας ὑμᾶς καὶ ὅλον τὸν 

“ἔμον, αὐ υπΐνεοιβοβ ρταϑαϊοατθῖ: δέσηιθ ἰϊὰ Ἰοθαὶ πὶ ών- 

τὰ πολίτην δῆμον ἀἴσδτο: 564 ΟΠἾ558 ἘΠΙΥΘΥΒΟΙΈΤΩ ΘΟΙ-- 

τηθτηουαίϊοπθ, πἰ}}1}} που! ἔργ  α1π|5. 

Αά τοϑροϑιεξξαπι ἴπ ΘΧ ΓΘ ΠΟ ΟΔΥΠἷΠ6 πῶ οοηΐδταϑ οΧ 
ΕπρὶρΙ 415 Ἠθυδο] ἀϊβ, ν. 769., οὔποτε ϑνατῶν ἥσσονές 
ποτ᾿ ἂν ἔκ γ᾽ ἐμοῦ φανοῦνται. 

Ρ, 16. Β1ΠΠ] ΠΗ νιάθθαν ΘΧ 511 ΠΑΥΤΑΤΘ, ΠἼΠῚΠῚ 
Τιοομᾶθ. 6558 ἐπηρυϊπηῖϊδ ΟΥ̓ΘΌΤΟΒ. πἰϑὶ Δ οι] 1 ἀϊοθυθηι. 

ΘΠ οΘὲ ΘΟ ΡΟΥΘ ΠῚ ππϑτη ,γϑιϑἐγαΐδηη αἰΐθαΐθ ρϑυθ σου: 
Νατὰ π6 Ἰοῆσθ αἰβοθάδηι, δχ ὯΠῸ οδΥπηΐπθ απ] πα 60  ΠῈ 
Δϑουῖθαμ ὙΘ͵815 ἀπιοάθοΐθδ. ἀγ ΟΠ σουαπίθϑβ, 1947 --- 
1261.: 

ά. δρομαον 
’ ᾿ ᾿ ε [4 

β.. τως πκυρσανίως ὦ ναμονα 
. Α - [ 

ταᾶν τεὰν ώαν, α- 

τ οἶδεν ἀμὲ τώς τ᾿ ᾿4σαναίως" 
, [χ κ Α - νει , 

β. ὅκα τοὶ μὲν ἐπὶ ᾿Φρταμιτίῳ 

πρόκροον ϑείκελον 
στὸν τὰ πολλὰ κᾶλα, τὼς ήδως 

᾿ (. τ ἐνίκων" ὸ 
͵ - δ Ὶ Ξ ᾿ 

Α΄. ἀμὲ δ᾽ αὖ Λεωνίδας 
3 τ - 
ἄγεν ἅπερ τοὺς κάπρως 

ἐπῳδός. ϑάγοντας, οἰῶ, τὸν ὀδόντα. 
Β΄. πολὺς δ᾽ ἀμφὶ τὰς γένυας ἀφρὸς ἤἦνσει, 
Β΄. πολὺς δ᾽ ἅμα κὰτ τῶν σκελῶν ἵετο. 

Ξ3 . ΄ 

ἐπῳδός. ἣν γὰρ τὔνδρες οὐκ ἐλάσσως 

τὰς ψάμμας, τοὶ Πέρσαι, 

ἴπ Ηἰ5 ἀσατη ον 6 πὶ ἱπδὶπὶ ποιηΐπα βυβδίαπεϊνα ἀρρ6]-- 

Ἰαϊΐνα, οοἱο᾽ ΘΟΙ1 αὐίϊσαϊο ϑυιπΐ Ῥγαθάϊία: ἀβύπη ψᾶ-- 

οδί ἀφρός. Ουππηαιθ Ῥταθίθυ ψοσδ  ΥἹΠῚ ὦ ΜΜιυναμόνα, 

56. ᾿πϑὶηξ Ῥσορυῖα ποιηΐπᾶ, ἡπδίμου οππ} δτέϊσηϊο, 



δ," ἅ ᾿ ΤΥ ᾿ 

ι ἦ .] ΝΣ ἷ 

44 ΑΘΔΟΝΙΤΙΟΝΈΕΒ. 

ἄπο 8ιηὲ βἰπθ δο.. Νεϑβοῖο δαυϊάθια ρᾶγ ες ἀἰίοα ἀϊαδς. 
Ἰθοίο σαν Θ ἢ, 

Εττούθῖῃ Ρ. 19. ἃ 116 ποίδίιμι, ἰδ ΠΔ ῬΥι5 σοΥγθχῖξ 
Βιυιϊί λαμ με5 1η Οταιητηδί, Δ. 1817.. 

Ἠΐϊβ5, 46 Ῥ. 94. 46 οὐδβῖθιιβ ῬΓΔΘΡΟΒ ΟΠ Ό χη Ῥτο-- 

οἸτοατασ ΡΥ θοθρὶ, τϑριρπαηΐ ΘΟΡΒΟΟ]15 Οραϊρ. Τγτε: 
ν. 970. εἴη ᾽ξ ἐμοῦ δὲ κλίνη ᾽ξ ᾿Αλεξάνδροιο ἴῃ Ἐγίρτ. 
Ἐριάϊοῖῖοο 477. ΑΠΥΠΟΙ]. Ῥαϊαϊπ, ΓΧ., 866 ἰβιπὰ ἐαμχθα 
δου νἱἀθίουῦν ἃὉ ΘΟΙΊ ΤΠ} πιϑι] Σ8 06 551356, ' 

Ῥι.ο5. Δῆτον πϑηλίπϑιη μλ]Πΐϊ Ορροβι 5858 εχ «Ασϊϑίο:- 
Ῥμδηῖ5 Πδη15 ψϑύϑυτη 714., 

χρόνον ἐνδιατρίψει" εἰδὼς δὲ τάδ᾽, οὐκ. 
Θεὰ χρόνον τιν}15 Ὑ υΡ 15. ἃ πολὺν, «πα οϑὲ ᾿π ν. 708.;, 
βεραγαίιπι, ἢ ο ἴῃ ΙοοῸ ῬΆΘΠ6 πἰμηΐα βεαυ]ταξα 1ποι]οᾶ-- 
τὰν, ἴῃ Βογρίδπο αἰιϊοπὶ ροβὲ Ὗ θύθτπι ἐγαπϑροβίϊπτη δϑὲ. 
Τηάθ. οοΟἸ]Πσα5, ἃ βοβϑαίοτθ δαἀτσηϊχίυχῃ 6558 δὰ β]ρϑία 
ἐπυοϊεαπάςη. Εἰ ἃ ἴϊὰ δϑὶ, οὖ τη νἱ θέων, σϑυβιιβ-- 
4116 815 τϑϑιϊξαθηάτιϑ ἈΠῈ ΡΑΒΒΙ1ΟΙΒ : 

ἐνδιατρίψει" εἰδὼς δὲ τάδ᾽, οὐκ. 
Ῥ. 831. ἄποᾷ οταβίπ τεϑρυΐ περιόψομἀάπελθόντ᾽, τὰ 

ὨΠ Πα πδτη ΒΟ ἐπ ρΙΌΡ ΡΟ. πη Ρ]αΐο 5 Ὀοτηϊοὶ θα θη,-- 
Ρίυαθη 4» (Οαἰδίοτάο τηθιιογαίυμαη δ Ηβθρβαθβιϊοπθπι 

Ῥ. 222., ' 
ἄσπλαγχνος ἐνιαυτίζομ᾽ ἀπλακοῦντος. ἀλιβάνωτος, 

τϑίθτο 12 ΘΟυΠῚ Πἰπη61Ὸ, 46 ΠΌΠΡι15. ἀϊδραίαίττμη δϑὲ ἴῃ 
(ομϊθοίι. Ρ. 102.. Νραὰθ ογαβίῃ ἄβηοϑοῦ ΘΠ, (18 πὶ 
ΕΠμι516ἰτ5 δά ϑόρμοοὶ. Οδάϊρ: Τγτ. ν. 1227. Τὰ ᾿ γι βίγα-- 

᾿Πἠᾷ δἰαίϊαϊ ν. 115., δοῦναν ἄν. 64 ἴῃ Πδηϊ5, ν. 509. 

οοΥσοπάμπι ἀτο0 5106: ᾿ 
οὐ μή σ᾽ ἐγώ 

περιόψομαί γ᾽ ἀπιόντ'.: 
οὐ μὴ ---- γε, αὐ π ἘπτΙρΙ 415. Ἠοτδο ας, νυ. 886.. οὐ γάρ 
τι μὴ ψεύσῃ γε κήρυκος λόγος. , 
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